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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตฆ่าสัตวใ์นโรงฆ่าสัตว ์
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนญุาตฆา่สตัวใ์นโรงฆา่สตัว ์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี

เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวง (ฉบบัที ่4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคมุการฆ่าสตัวแ์ละจ าหนา่ย
เนือ้สตัว ์พ.ศ. 2535 

2) กฎกระทรวง (ฉบบัที ่6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคมุการฆ่าสตัวแ์ละจ าหนา่ย
เนือ้สตัว ์พ.ศ. 2535 

3) พ.ร.บ.  ควบคมุการฆ่าสตัว์และจ าหนา่ยเนือ้สตัว ์พ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ   0  วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตฆา่สตัวใ์นโรงฆา่สตัว ์ เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

ส าเนาคูมื่อประชาชน 05/08/2015 13:51  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาลต าบลวานรนวิาส อ าเภอวานรนวิาส 
จงัหวดัสกลนคร 
โทรศพัท์/โทรสาร: 0-4279-1137 
เวบ็ไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
8:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูป้ระสงคจ์ะฆา่สตัวใ์หย่ื้นแบบฆจส.4 (กรณีสตัวพ์าหนะตอ้งแนบตั๋วพิมพรู์ปพรรณ) ก่อนการฆา่สตัวพ์รอ้มเสีย
คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัวโ์รงพกัสตัวแ์ละอากรการฆา่สตัวต์ามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 4) (พ.ศ. 2536) 
และกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุการฆา่สตัวแ์ละจ าหนา่ยเนือ้สตัว์
พ.ศ. 2535 เง่ือนไข 
1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไมค่รบถว้นหรือไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเตมิไดใ้นขณะนัน้
ผูร้บัค  าขอและผูย่ื้นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนด
ระยะเวลาใหผู้ย่ื้นค าขอด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิหากผูย่ื้นค าขอไมด่  าเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะ
ถือวา่ผูย่ื้นค าขอไมป่ระสงคจ์ะย่ืนค าขอ 
2.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามท่ีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
3.ส าเนาเอกสารตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผูข้ออนญุาตย่ืนค าขอ 
(ฆจส.4) พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานตอ่เจา้หนา้ท่ี 
2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นของค าขอ
และเอกสารประกอบค าขอ 
 

1 ชั่วโมง เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจา้หนา้ท่ีพิจารณาจดัเก็บ
อากรการฆา่สตัว์
คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์
และคา่ธรรมเนียมโรงพกั
สตัวแ์ลว้แตก่รณี 
2.พนกังานตรวจโรคสตัว์
ตรวจรบัรองคณุภาพซากณ
โรงฆา่สตัว ์
 
 

5 ชั่วโมง เทศบาลต าบล
วานรนิวาสอ าเภอ
วานรนิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3.เจา้หนา้ท่ีออกหนงัสือ
ตอบรบัแจง้การฆา่สตัว์
ประเภทตา่งๆเป็นหลกัฐาน
การรบัแจง้การฆา่สตัว ์
 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผูมี้อ านาจลงนามหนงัสือ
ตอบรบัแจง้การฆา่สตัว ์
 

1 ชั่วโมง เทศบาลต าบล
วานรนิวาสอ าเภอ
วานรนิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

- 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 ชั่วโมง 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ผูย่ื้นชาํระภาษี
บาํรุงทอ้งท่ีตอ้ง
เซ็นรบัรองสาํเนา) 

2) 
สาํเนาทะเบียนบา้น กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ผูย่ื้นชาํระภาษี

บาํรุงทอ้งท่ีตอ้ง
เซ็นรบัรองสาํเนา) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ตั๋วรูปพรรณ
สาํหรบัสตัว์
พาหนะ 

- 1 0 ฉบบั (เฉพาะกรณีสตัวพ์าหนะ
ตอ้งแนบตั๋วพิมพรู์ปพรรณ
ออกโดยองคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบล/เทศบาล) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) อากรการฆ่าสัตว ์(สุกร) 

ค่าธรรมเนียม    10    บาท 
หมายเหตุ (ราคาตอ่ตวั) 

2) 
 
 
3)  

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว(์สุกร) 
ค่าธรรมเนียม     15    บาท 
หมายเหตุ (ราคาตอ่ตวั) 
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว(์สุกร) 
ค่าธรรมเนียม      3     บาท 
หมายเหตุ (ราคาตอ่ตวั) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 

โทรศพัท/์โทรสาร: 0-4279-1137 
 เว็บไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 07/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนา้

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลวานรนิวาสอ าเภอ

วานรนิวาสจงัหวดัสกลนครสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
20. ชื่อกระบวนงาน: การแกไ้ขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
21. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 
22. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
23. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
24. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ระเบยีบส านกัทะเบียนกลางวา่ดว้ยการจดัท าทะเบยีนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบบัแกไ้ขเพิ่มเตมิถงึฉบบัที ่5 
พ.ศ. 2551 

25. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

26. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถ่ิน  

27. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ     0    นาที 
28. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

29. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแกไ้ขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

ส าเนาคูมื่อประชาชน 06/08/2015 09:15  
30. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ ส านกัทะเบยีนทอ้งถิ่น เทศบาลต าบลวานรนวิาส ณ ทีว่า่การอ าเภอวานรนวิาส  
อ าเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนครโทรศพัท์: 0-4279-2088  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

31. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย่ื้นค ารอ้งไดแ้ก่ผูท่ี้ประสงคจ์ะแกไ้ขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผูร้อ้งยงัไมบ่รรล ุ     
นิตภิาวะ) 
2. การแกไ้ขรายการซึ่งไมใ่ชร่ายการสญัชาตไิดแ้ก่ 
(1) นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินเป็นกรณีมีหลกัฐานเอกสารราชการมาแสดง 
(2) นายอ าเภอเป็นกรณีไมมี่เอกสารราชการมาแสดง 
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3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าการแจง้เป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ าพรางหรือโดยมีรายการขอ้ความ
ผิดจากความเป็นจรงิใหน้ายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิสอบสวนพยานบคุคลพยานแวดลอ้มและพิจารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30วนั 
(2) กรณีท่ีมีความซบัซอ้นหรือขอ้สงสยัในแนวทางการปฏิบตัขิอ้กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารส าคญัตอ้ง
ด าเนินการหารือมายงัส านกัทะเบียนกลางใหด้  าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั (ทัง้นีก้ารหารือตอ้งสง่ใหส้  านกั
ทะเบียนกลางภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีรบัเรื่อง) โดยสง่ผา่นส านกัทะเบียนจงัหวดัเพ่ือสง่ใหส้  านกัทะเบียนกลางเพ่ือตอบ
ขอ้หารือดงักล่าวตอ่ไป 
 
32. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีรบัเรื่องค าขอและ
ตรวจสอบหลกัฐานการย่ืน
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้งตน้ 
 

5 นาที เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส 
จงัหวดัสกลนคร 

ส านกัทะเบียน
ทอ้งถ่ินเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
ณ ท่ีวา่การอ าเภอ
วานรนิวาสอ าเภอ
วานรนิวาสจงัหวดั
สกลนครโทรศพัท:์ 
0-4279-2088 ) 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนตรวจสอบ
หลกัฐาน (ถา้มี) สอบสวน
เจา้บา้นพยานบคุคลท่ี
นา่เช่ือถือรวบรวมพรอ้ม
ความเห็นเสนอใหน้าย
ทะเบียนอ าเภอหรือ      
นายทะเบียนทอ้งถ่ินหรือ
นายอ าเภอ (แลว้แตก่รณี) 
พิจารณา 
 

10 วนั เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส 
จงัหวดัสกลนคร 

ส านกัทะเบียน
ทอ้งถ่ิน เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
ณ ท่ีวา่การอ าเภอ
วานรนิวาส  
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร
โทรศพัท:์ 0-4279-
2088 ) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอ าเภอหรือ
นายทะเบียนทอ้งถ่ินหรือ
นายอ าเภอ (แลว้แตก่รณี) 
พิจารณาอนญุาต/ไม่
อนญุาตและแจง้ผลการ
พิจารณา 
 

5 วนั เทศบาลต าบลวานร
นิวาสอ าเภอวานร
นิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

ส านกัทะเบียน
ทอ้งถ่ินเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
ณ ท่ีวา่การอ าเภอ
วานรนิวาส  
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร
โทรศพัท:์ 0-4279-
2088 ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วนั 
 

33. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
34. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (ของผูร้อ้ง) 

2) 

หลกัฐานท่ีขอ
แกไ้ขเชน่
ทะเบียนบา้น
ฉบบัเจา้บา้นสตูิ
บตัรมรณบตัร 

สาํนกัทะเบียน
อาํเภอ/สาํนกั
ทะเบียนทอ้งถ่ิน 

1 0 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หลกัฐานท่ีทาง
ราชการออกให ้

- 1 0 ฉบบั (ถา้มี) 

 
35. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ  

36. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร  

โทรศพัท/์โทรสาร: 0-4279-1137  
เว็บไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 
37. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

38. หมายเหตุ 
- 

วันทีพ่มิพ ์ 07/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนา้

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลวานรนิวาส     

อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
39. ชื่อกระบวนงาน: การขออนญุาตก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 21 

40. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
41. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี

เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

42. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
43. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
44. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

45. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

46. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ขอ้บญัญัตทิอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  45 วนั 
47. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

48. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 21 เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ส าเนาคูมื่อประชาชน 06/08/2015 09:50  

49. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง เทศบาลต าบลวานรนวิาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 

โทรศพัท์/โทรสาร: 0-4279-1137 
เวบ็ไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 
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50. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูใ้ดจะขอสรา้งอาคารตอ้งไดร้บัใบอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินโดยเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งตรวจพิจารณาและออก
ใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจง้ค  าสั่งไมอ่นญุาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบภายใน  45 วนันบัแตว่นัท่ีได้
รบัค าขอในกรณีมีเหตจุ  าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสั่งไมอ่นญุาตไดภ้ายใน
ก าหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไมเ่กิน 2 คราวคราวละไมเ่กิน 45 วนัแตต่อ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุ
จ  าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวน้ัน้แลว้แตก่รณี 
 
51. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนค าขออนญุาตก่อสรา้ง
อาคารพรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชนท่ี์ดนิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสรา้ง
จดัท าผงับรเิวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรท่ีดนิฯ 
 
 
 

7 วนั เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 



12 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั
ใบอนญุาตก่อสรา้งอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม  45  วนั 
 

52. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
53. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรบัรอง 
นิตบิคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํขออนญุาต
ก่อสรา้งอาคาร  
(แบบข. 1) 

 
 
 
 
 
 

- 1 0 ชดุ - 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

โฉนดท่ีดนิน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของท่ีดินลงนาม
รบัรองสาํเนาทกุหนา้
กรณีผูข้ออนญุาต
ไมใ่ชเ่จา้ของท่ีดนิตอ้ง
มีหนงัสือยินยอมของ
เจา้ของท่ีดินให้
ก่อสรา้งอาคารในท่ีดนิ 
 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผูข้ออนญุาต) 

3) 

ใบอนญุาตใหใ้ชท่ี้ดิน
และประกอบกิจการ
ในนิคมอตุสาหกรรม
หรือใบอนญุาตฯฉบบั
ตอ่อายหุรือ
ใบอนญุาตใหใ้ชท่ี้ดิน
และประกอบกิจการ
(สว่นขยาย) พรอ้ม
เง่ือนไขและแผนผงั
ท่ีดนิแนบทา้ย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคม
อตุสาหกรรม) 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผูข้ออนญุาต) 

4) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อาํนาจตอ้งมีหนงัสือ
มอบอาํนาจตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
พรอ้มสาํเนา 
บตัรประจาํตวั
ประชาชนสาํเนา

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผูข้ออนญุาต) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทะเบียนบา้นหรือ
หนงัสือเดนิทางของ   
ผูม้อบและผูร้บัมอบ
อาํนาจ 
 

5) 

บตัรประจาํตวั
ประชาชนและสาํเนา
ทะเบียนบา้นของผูมี้
อาํนาจลงนามแทนนิติ
บคุคลผูร้บัมอบ
อาํนาจเจา้ของท่ีดนิ 
(กรณีเจา้ของท่ีดนิเป็น
นิตบิคุคล) 
 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผูข้ออนญุาต) 

6) 

หนงัสือยินยอมใหช้ิด
เขตท่ีดินตา่งเจา้ของ 
(กรณีก่อสรา้งอาคาร
ชิดเขตท่ีดนิ) 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผูข้ออนญุาต) 

7) 

หนงัสือรบัรองของ
สถาปนิกผูอ้อกแบบ
พรอ้มสาํเนาใบอนญุาต
เป็น ผูป้ระกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุ 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่น
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุ) 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงาน) 

8) 

หนงัสือรบัรองของ
วิศวกรผูอ้อกแบบ
พรอ้มสาํเนา
ใบอนญุาตเป็น         

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงาน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ) 

 

9) 

แผนผงับรเิวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนท่ี
มีลายมือช่ือพรอ้มกบั
เขียนช่ือตวับรรจงและ
คณุวฒุิท่ีอยูข่อง
สถาปนิกและวิศวกร
ผูอ้อกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงาน) 

10) 

รายการคาํนวณ
โครงสรา้งแผน่ปกระบุ
ช่ือเจา้ของอาคารช่ือ
อาคารสถานท่ีก่อสรา้ง
ช่ือคณุวฒุิท่ีอยูข่อง
วิศวกรผูค้าํนวณพรอ้ม
ลงนามทกุแผน่    
(กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคารท่ี
ก่อสรา้งดว้ยวสัดถุาวร
และทนไฟเป็นสว่น
ใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตัง้อยูใ่น
บรเิวณท่ีตอ้งมีการ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงาน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

คาํนวณใหอ้าคาร
สามารถรบั
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผน่ดนิไหวไดต้าม
กฎกระทรวง
กาํหนดการรบันํา้หนกั
ความตา้นทานความ
คงทนของอาคารและ
พืน้ดนิท่ีรองรบัอาคาร
ในการตา้นทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผน่ดนิไหว พ.ศ. 2540 
ตอ้งแสดงรายละเอียด
การคาํนวณการ
ออกแบบโครงสรา้ง 
 
 

11) 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกิน
กวา่คา่ท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ 
fc > 65 ksc. หรือคา่ 
fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของวสัดุ
ท่ีรบัรองโดยสถาบนัท่ี
เช่ือถือไดว้ิศวกร        
ผูค้าํนวณและผูข้อ
อนญุาตลงนาม 

 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงาน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

12) 

กรณีอาคารท่ีเขา้ขา่ย
ตามกฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มีระยะของคอนกรีตท่ี
หุม้เหล็กเสรมิหรือ
คอนกรีตหุม้เหล็กไม่
นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรบัรองอตัรา
การทนไฟจากสถาบนั
ท่ีเช่ือถือได้
ประกอบการขอ
อนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงาน) 

13) 

หนงัสือยินยอมเป็น    
ผูค้วบคมุงานของ
สถาปนิกผูค้วบคมุการ
ก่อสรา้งพรอ้มสาํเนา
ใบอนญุาตเป็น          
ผูป้ระกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารท่ีตอ้งมี
สถาปนิกควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงาน) 

14) 

หนงัสือยินยอมเป็น    
ผูค้วบคมุงานของ
วิศวกรผูค้วบคมุการ
ก่อสรา้งพรอ้มสาํเนา
ใบอนญุาตเป็น         
ผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารท่ีตอ้งมี
วิศวกรควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงาน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

15) 

แบบแปลนและ
รายการคาํนวณงาน
ระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 
(พ.ศ. 2535) 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีตอ้งย่ืน
เพิ่มเตมิสาํหรบั
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

16) 

หนงัสือรบัรองของ     
ผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผูอ้อกแบบ
ระบบปรบัอากาศ 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีตอ้งย่ืน
เพิ่มเตมิสาํหรบั
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

17) 

หนงัสือรบัรองของ      
ผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผูอ้อกแบบ
ระบบไฟฟ้า 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีตอ้งย่ืน
เพิ่มเตมิสาํหรบั
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนงัสือรบัรองของ         
ผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผูอ้อกแบบระบบ
ปอ้งกนัเพลิงไหม ้
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีตอ้งย่ืน
เพิ่มเตมิสาํหรบั
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

19) 

หนงัสือรบัรองของ     
ผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผูอ้อกแบบ
ระบบบาํบดันํา้เสีย
และการระบายนํา้ทิง้ 

 
 
 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีตอ้งย่ืน
เพิ่มเตมิสาํหรบั
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

20) 

หนงัสือรบัรองของ     
ผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผูอ้อกแบบ
ระบบประปา 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีตอ้งย่ืน
เพิ่มเตมิสาํหรบั
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

21) 

หนงัสือรบัรองของ     
ผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผูอ้อกแบบ
ระบบลิฟต ์
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีตอ้งย่ืน
เพิ่มเตมิสาํหรบั
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

 
54. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม  0  บาท 

55. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 

โทรศพัท/์โทรสาร: 0-4279-1137 
 เว็บไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

56. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก วันที่พิมพ ์ 07/08/2558 

สถานะ รออนมุตัิขัน้ท่ี 1 โดยหวัหนา้หนว่ยงาน 
(Reviewer) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส 
จงัหวดัสกลนคร  สถ.มท. 

อนุมตัิโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การรับช าระภาษีป้าย 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
57. ชื่อกระบวนงาน:  การรบัช าระภาษีปา้ย 

58. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  เทศบาลต าบลวานรนิวาสอ าเภอวานรนิวาสจงัหวดัสกลนคร 
59. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
60. หมวดหมู่ของงานบริการ:  รบัแจง้  
61. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีปา้ยพ.ศ. 2510 
62. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

63. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

64. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0  วนั 
65. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

66. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรบัช าระภาษีปา้ย  เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

ส าเนาคูมื่อประชาชน 24/07/2015 13:17  
67. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  กองคลงั  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร 
โทรศพัท์/โทรสา: 0-4279-1137 
เวบ็ไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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68. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ตามพระราชบญัญัตภิาษีปา้ยพ.ศ. 2510 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรบัช าระภาษีปา้ย
แสดงช่ือย่ีหอ้หรือเครื่องหมายท่ีใชเ้พ่ือการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคา้หรือกิจการอ่ืนเพ่ือ
หารายไดโ้ดยมีหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขดงันี ้
 

1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (เทศบาลหรือองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) ประชาสมัพนัธข์ัน้ตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. แจง้ใหเ้จา้ของปา้ยทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) 
3. เจา้ของปา้ยย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปา้ยและแจง้การประเมินภาษีปา้ย (ภ.ป. 3) 
5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรบัช าระภาษี (เจา้ของปา้ยช าระภาษีทนัทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. กรณีท่ีเจา้ของปา้ยช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน 15 วนันบัแตไ่ดร้บัแจง้การประเมิน) ตอ้งช าระภาษีและเงินเพิ่ม 
7. กรณีท่ีผูร้บัประเมิน (เจา้ของปา้ย) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณต์อ่ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินไดภ้ายใน 30 วนันบัแต่
ไดร้บัแจง้การประเมินเพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถ่ินชีข้าดและแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 
วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัอทุธรณต์ามพระราชบญัญตัภิาษีปา้ยพ.ศ. 2510 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเตมิไดใ้นขณะนัน้
ผูร้บัค  าขอและผูย่ื้นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้้
ย่ืนค าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเตมิหากผูย่ื้นค าขอไมด่  าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผูร้บัค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย่ื้นค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูมื่อเริ่มนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูร้บัค  าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชาชน 
11. หนว่ยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย่ื้นค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 
แหง่พระราชบญัญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
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69. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของปา้ยย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบความครบถว้น
ถกูตอ้งของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

1 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการปา้ยตาม
แบบแสดงรายการภาษีปา้ย 
(ภ.ป.1) และแจง้การ
ประเมินภาษี 
 

30 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้ของปา้ยช าระภาษี 
 

15 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 46 วนั 
 

70. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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71. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั
ประชาชนหรือบตัรท่ี
ออกใหโ้ดย
หนว่ยงานของรฐั
พรอ้มสาํเนา 

 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบา้นพรอ้ม
สาํเนา 

 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

แผนผงัแสดงสถาน
ท่ีตัง้หรือแสดงปา้ย
รายละเอียดเก่ียวกบั
ปา้ยวนัเดือนปีท่ี
ตดิตัง้หรือแสดง 

 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

หลกัฐานการ
ประกอบกิจการเชน่
สาํเนาใบทะเบียน
การคา้สาํเนา
ทะเบียนพาณิชย์
สาํเนาทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 

 

- 0 1 ชดุ - 

5) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล (กรณีนิติ
บคุคล) พรอ้มสาํเนา 

 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สาํเนาใบเสรจ็รบัเงิน
ภาษีปา้ย (ถา้มี)  

 
 

- 0 1 ชดุ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

7) 
หนงัสือมอบอาํนาจ 
(กรณีมอบอาํนาจให้
ดาํเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 
 

72. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลคา่ธรรมเนยีม 

73. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร  

โทรศพัท/์โทรสาร: 0-4279-1137  
เว็บไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

74. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบแจง้รายการเพ่ือเสียภาษีปา้ย (ภ.ป. 1)   2. แบบย่ืนอทุธรณภ์าษีปา้ย (ภ.ป. 4) 
75. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วันทีพ่มิพ ์ 09/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลวานรนิวาสอ าเภอ

วานรนิวาสจงัหวดัสกลนครสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
76. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด 

77. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 
78. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี

เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

79. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
80. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิพ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลกัษณะของตลาดพ.ศ. 2551 
3) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

81. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

82. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

83. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ   30  วนั 
84. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

85. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด เทศบาลต าบลวานรนิวาส ส าเนาคูมื่อประชาชน 
06/08/2015 22:09  

86. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาลต าบลวานรนวิาส  อ าเภอวานรนวิาส  

จงัหวดัสกลนคร 
โทรศพัท์/โทรสาร: 0-4279-1137 
เวบ็ไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ – 
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87. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด (ยกเวน้กระทรวงทบวงกรมราชการสว่นทอ้งถ่ินหรือองคก์รของรฐัท่ีไดจ้ดัตัง้ตลาด
ขึน้ตามอ านาจหนา้ท่ีแตต่อ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) ตอ้งย่ืนขออนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตาม
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ (ระบ)ุ 
  2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งย่ืนเอกสารท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 
   (2) ส าเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
88. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตย่ืนค า
ขอรบัใบอนญุาตจดัตัง้
ตลาดพรอ้มหลกัฐานท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอและความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น
เจา้หนา้ท่ีแจง้ตอ่ผูย่ื้นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง

1 ชั่วโมง เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย่ื้นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนัน้ดว้ย 
 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้น
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ดา้นสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ข
ดา้นสขุลกัษณะ 

20 วนั เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

4) 

- 
 

การแจง้ค  าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไมอ่นญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจง้การอนญุาตแก่
ผูข้ออนญุาตทราบเพ่ือมารบั
ใบอนญุาตภายในระยะเวลา
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนดหากพน้
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงคจ์ะ
รบัใบอนญุาตเวน้แตจ่ะมี
เหตหุรือขอ้แกต้วัอนัสมควร 
2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนญุาต
จดัตัง้ตลาดแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบพรอ้มแจง้สิทธิในการ
อทุธรณ ์
 

8 วนั เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม 
 (กรณีมีค าสั่งอนญุาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 

1 วนั เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

89. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
90. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สาํเนาทะเบียนบา้น - 1 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนด) 

4) 

ใบมอบอาํนาจ  
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอาํนาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนด) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง
การเป็นผูมี้อาํนาจ
ลงนามแทน 
นิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนด) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สาํเนาใบอนญุาต
ตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งเชน่
สาํเนาใบอนญุาต
สิ่งปลกูสรา้ง
อาคารหรือ
หลกัฐานแสดงวา่
อาคารนัน้สามารถ
ใชป้ระกอบการได้
ตามกฎหมายวา่
ดว้ยการควบคมุ
อาคาร 

 
 
 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนด) 

2) 

แผนท่ีโดยสงัเขป
แสดงสถานท่ีตัง้
ตลาด 

- 1 1 ฉบบั ( เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนด) 

3) 

ใบรบัรองแพทย์
ของผูข้ายของและ
ผูช้ว่ยขายของใน
ตลาดหรือ
หลกัฐานท่ีแสดงวา่
ผา่นการอบรมเรื่อง
สขุาภิบาลอาหาร
ตามหลกัสตูรท่ี
ทอ้งถ่ินกาํหนด 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนด) 
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91. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม   2,000   บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 

92. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร  

โทรศพัท/์โทรสาร: 0-4279-1137  
เว็บไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

93. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

94. หมายเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 07/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนา้

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

อ าเภอวานรนิวาส 
จงัหวดัสกลนคร สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีเ่กิน  
200 ตารางเมตร 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
95. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
96. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 
97. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี

เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

98. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
99. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิพ.ศ. 2550 
100. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

101. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

102. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั 
103. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

104. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ 

ท่ีเกิน 200 ตารางเมตร เทศบาลต าบลวานรนิวาส ส าเนาคูมื่อประชาชน 08/08/2015 20:11  
105. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาลต าบลวานรนวิาส อ าเภอวานรนวิาส 
จงัหวดัสกลนคร 
โทรศพัท์/โทรสาร: 0-4279-1137 
เวบ็ไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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106. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีเกิน200 ตารางเมตรและมิใชเ่ป็น
การขายของในตลาดตอ้งย่ืนขออนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบโดยย่ืนค าขอตาม
แบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินณกลุม่/กอง/ฝ่ายท่ี
รบัผิดชอบ (ระบ)ุ 
   2.เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งย่ืนเอกสารท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 
   (2) ส าเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
107. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตย่ืนค า
ขอรบัใบอนญุาตจดัตัง้
สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีเกิน 
200 ตารางเมตรพรอ้ม
หลกัฐานท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอและความ
ครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน
ทนัที 
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น
เจา้หนา้ท่ีแจง้ตอ่ผูย่ื้นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ

1 ชั่วโมง เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย่ื้นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนัน้ดว้ย 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้น
สขุลกัษณะกรณีถกูตอ้งตาม 
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ
เสนอพิจารณาออใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
ดา้นสขุลกัษณะแนะน าให้
ปรบัปรุงแกไ้ขดา้นสขุลกัษณะ 

20 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

4) 

- 
 

การแจง้ค  าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไมอ่นญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจง้การอนญุาตแก่
ผูข้ออนญุาตทราบเพ่ือมารบั
ใบอนญุาตภายในระยะเวลา
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนดหากพน้
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงคจ์ะ
รบัใบอนญุาตเวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรือขอ้แกต้วัอนัสมควร 
2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนญุาต
จดัตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร
พืน้ท่ีเกิน 200 ตารางเมตรแก่
ผูข้ออนญุาตทราบพรอ้มแจง้
สิทธิในการอทุธรณ ์

8 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 

1 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาสอ าเภอ
วานรนิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

- 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

108. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
109. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สาํเนาทะเบียนบา้น - 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆตามท่ี
ราชการสว่นทอ้งถ่ิน
ประกาศกาํหนด ) 

4) 

ใบมอบอาํนาจ (ใน
กรณีท่ีมีการมอบ
อาํนาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆตามท่ี
ราชการสว่นทอ้งถ่ิน
ประกาศกาํหนด) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง
การเป็นผูมี้อาํนาจ
ลงนามแทนนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆตามท่ี
ราชการสว่นทอ้งถ่ิน
ประกาศกาํหนด) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สาํเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งเชน่
สาํเนา
ใบอนญุาตสิ่ง
ปลกูสรา้งอาคาร
ตามกฎหมายวา่
ดว้ยการควบคมุ
อาคารของสถาน
ประกอบการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนด ) 

2) 

ใบรบัรองแพทย์
ของผูข้อรบั
ใบอนญุาตผูช้ว่ย
จาํหนา่ยอาหาร
และผูป้รุงอาหาร 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนด ) 

 
110. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพืน้ทีเ่กิน 200 

ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม  2,000  บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 

111. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 

โทรศพัท/์โทรสาร: 0-4279-1137 
 เว็บไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 
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112. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
113. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีพ่มิพ ์ 09/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนา้

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

อ าเภอวานรนิวาส 
จงัหวดัสกลนคร  สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
114. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
115. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
116. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี

เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

117. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
118. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิพ.ศ. 2550 
119. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

120. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

121. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30  วนั 
122. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

123. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ เทศบาลต าบลวานร
นิวาสส าเนาคูมื่อประชาชน 06/08/2015 22:24  

124. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาลต าบลวานรนวิาส อ าเภอวานรนวิาส 

จงัหวดัสกลนคร 
โทรศพัท์/โทรสาร: 0-4279-1137 
เวบ็ไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 
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125. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตจ าหนา่ยสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะตอ้งย่ืนขออนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตาม
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ (ระบ)ุ 
   2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งย่ืนเอกสารท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 
   (2) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (3) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
126. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตย่ืนค า
ขอรบัใบอนญุาตจ าหนา่ย
สินคา้ในท่ีหรือทาง
สาธารณะพรอ้มหลกัฐานท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที เทศบาลต าบล
วานรนิวาส
อ าเภอวานร
นิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอและความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น
เจา้หนา้ท่ีแจง้ตอ่ผูย่ื้นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรือ

1 ชั่วโมง เทศบาลต าบล
วานรนิวาส
อ าเภอวานร
นิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย่ื้นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนัน้ดว้ย 
 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้น
สขุลกัษณะกรณีถกูตอ้ง ตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ
เสนอพิจารณาออก 
ใบอนญุาตกรณีไมถ่กูตอ้ง 
ตามหลกัเกณฑด์า้น
สขุลกัษณะแนะน าใหป้รบัปรุง
แกไ้ขดา้นสขุลกัษณะ 

20 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส
อ าเภอวานร
นิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

- 

4) 

- 
 

การแจง้ค  าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจง้การอนญุาต
แก่ผูข้ออนญุาตทราบเพ่ือ
มารบัใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด
หากพน้ก าหนดถือว่าไม่
ประสงคจ์ะรบัใบอนญุาต
เวน้แตจ่ะมีเหตหุรือขอ้แก้
ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนญุาต
จ าหนา่ยสินคา้ในท่ีหรือทาง
สาธารณะแก่ผูข้ออนญุาต
ทราบพรอ้มแจง้สิทธิในการ
อทุธรณ ์

8 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส
อ าเภอวานร
นิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
 

1 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส
อ าเภอวานร
นิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

- 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

127. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
128. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สาํเนาทะเบียน
บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 
 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนท่ีสงัเขป
แสดงท่ีตัง้
จาํหนา่ยอาหาร 
(กรณีเรข่ายไม่
ตอ้งมีแผนท่ี) 

 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนด) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

ใบรบัรองแพทย์
ของผูข้อรบั
ใบอนญุาตและผู้
จาํหนา่ยอาหาร
หรือเอกสาร
หลกัฐานท่ีแสดง
วา่ผา่นการอบรม
หลกัสตูร
สขุาภิบาลอาหาร 
(กรณีจาํหนา่ย
สินคา้ประเภท
อาหาร) 

 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนด) 

 
129. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

     (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในทีห่น่ึงทีใ่ดโดยปกตฉิบับละไม่เกิน 100 บาทต่อปี 
     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน  50  บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม  0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

130. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 

โทรศพัท/์โทรสาร: 0-4279-1137  
เว็บไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 
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131. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

132. หมายเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 09/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนา้

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

อ าเภอวานรนิวาส 
จงัหวดัสกลนคร  สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
133. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

134. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
135. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน  

(กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
136. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
137. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิพ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วธีิการและมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพพ.ศ. 2545 
138. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

139. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

140. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ   30  วนั 
141. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

142. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  ส าเนาคูมื่อประชาชน 06/08/2015 22:28  

143. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาลต าบลวานรนวิาส อ าเภอวานรนวิาส  

จงัหวดัสกลนคร 
โทรศพัท์/โทรสาร: 0-4279-1137 
เวบ็ไซต์ : http://www.wanonniwat.go.th 
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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144. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามท่ีองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินใหเ้ป็นกิจการท่ีตอ้งควบคมุในเขตทอ้งถ่ินนัน้) ตอ้งย่ืนขออนญุาตตอ่เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสาร
ประกอบการขออนญุาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ (ระบ)ุ 
   2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งย่ืนเอกสารท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 
   (2) ส าเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามประเภทกิจการท่ีขออนญุาต 
   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ  ์
   (4) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
145. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตย่ืนค า
ขอรบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ (แตล่ะประเภท
กิจการ) พรอ้มหลกัฐานท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที เทศบาลต าบล
วานรนิวาส
อ าเภอวานร
นิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอและความ
ครบถว้นของเอกสาร 
หลกัฐานทนัที  
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น
เจา้หนา้ท่ีแจง้ตอ่ผูย่ื้นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ

1 ชั่วโมง เทศบาลต าบล
วานรนิวาส
อ าเภอวานร
นิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย่ื้นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนัน้ดว้ย 
 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสถานท่ีดา้น
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ดา้นสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ขดา้น
สขุลกัษณะ 
 

20 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส
อ าเภอวานร
นิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

- 

4) 

- 
 

การแจง้ค  าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไมอ่นญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจง้การอนญุาตแก่
ผูข้ออนญุาตทราบเพ่ือมารบั
ใบอนญุาตภายในระยะเวลา
ท่ีทอ้งถ่ินก าหนดหากพน้
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงคจ์ะ
รบัใบอนญุาตเวน้แตจ่ะมีเหตุ
หรือขอ้แกต้วัอนัสมควร 
  
 
 

8 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส
อ าเภอวานร
นิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนญุาต
ประกอบกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ (ในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) แก่ผูข้อ
อนญุาตทราบพรอ้มแจง้สิทธิ
ในการอทุธรณ ์
 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพท่ีมี
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน)  
 

1 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส
อ าเภอวานร
นิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

- 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

146. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
147. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
 
 
 
 

2) สาํเนาทะเบียนบา้น - 0 1 ฉบบั - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอาํนาจ (ใน
กรณีท่ีมีการมอบ
อาํนาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง
การเป็นผูมี้อาํนาจ
ลงนามแทนนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

 
 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สาํเนาเอกสารสิทธ์ิ
หรือสญัญาเชา่หรือ
สิทธิอ่ืนใดตาม
กฎหมายในการใช้
ประโยชนส์ถานท่ีท่ีใช้
ประกอบกิจการในแต่
ละประเภทกิจการ 

 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

หลกัฐานการอนญุาต
ตามกฎหมายวา่ดว้ย
การควบคมุอาคารท่ี
แสดงวา่อาคาร
ดงักลา่วสามารถใช้
ประกอบกิจการตามท่ี
ขออนญุาตได ้

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

3) 

สาํเนาใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งในแตล่ะ
ประเภทกิจการเชน่
ใบอนญุาตตามพ.ร.บ. 
โรงงานพ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. การเดนิเรือใน
นา่นนํา้ไทยพ.ศ. 2546 
เป็นตน้ 

 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรือหลกัฐาน
เฉพาะกิจการท่ี
กฎหมายกาํหนดใหมี้
การประเมินผลกระทบ
เชน่รายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผลกระทบตอ่
สขุภาพ (HIA) 

 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิม่เตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

ผลการตรวจวดั
คณุภาพดา้น
สิ่งแวดลอ้ม (ในแตล่ะ
ประเภทกิจการท่ี
กาํหนด) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรบัรองแพทยแ์ละ
หลกัฐานแสดงวา่ผา่น
การอบรมเรื่อง
สขุาภิบาลอาหาร 
(กรณีย่ืนขออนญุาต
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อาหาร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนดในแตล่ะ
ประเภทกิจการ) 

 
148. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อ

ปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 

149. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร  

โทรศพัท/์โทรสาร: 0-4279-1137  
เว็บไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 
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150. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
151. หมายเหตุ 
- 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีพ่มิพ ์ 07/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนา้

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลวานรนิวาสอ าเภอ

วานรนิวาสจงัหวดัสกลนครสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
152. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลู 

153. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
154. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิาร

ท่ีเบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

155. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
156. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2550 
157. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

158. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

159. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั 
160. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

161. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลู 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  ส าเนาคูมื่อประชาชน 06/08/2015 22:36  
162. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาลต าบลวานรนวิาส อ าเภอวานรนวิาส  
จงัหวดัสกลนคร  
 โทรศพัท์/โทรสาร: 0-4279-1137 
เวบ็ไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ – 
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163. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 
ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลูโดยท าเป็นธุรกิจหรือไดร้บัประโยชนต์อบแทน
ดว้ยการคดิคา่บรกิารตอ้งย่ืนขออนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบโดยย่ืนค าขอตาม
แบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินณกลุม่/กอง/ฝ่ายท่ี
รบัผิดชอบ (ระบ)ุ 
  2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งย่ืนเอกสารท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 
  (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบกิจการดา้นยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลูดา้นผูข้ับข่ีและผูป้ฏิบตังิานประจ า
ยานพาหนะดา้นสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลูถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละมีวิธีการควบคมุก ากบัการขนสง่เพ่ือ
ปอ้งกนัการลกัลอบทิง้สิ่งปฏิกลูใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
  (3) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
164. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัใบอนญุาตย่ืนค า
ขอรบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการรบัท าการเก็บและขน
สิ่งปฏิกลูพรอ้มหลกัฐานท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด 
 

15 นาที เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของค าขอและความ
ครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น
เจา้หนา้ท่ีแจง้ตอ่ผูย่ื้นค า
ขอใหแ้กไ้ข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ

1 ชั่วโมง เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ด าเนินการไดใ้นขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพรอ่ง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย่ื้นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนัน้ดว้ย 
 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจดา้น
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ดา้นสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูตอ้งตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ
แนะน าใหป้รบัปรุงแกไ้ขดา้น
สขุลกัษณะ 
 

20 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

4) 

- 
 

การแจง้ค  าสั่งออก
ใบอนญุาต/ค าสั่งไม่
อนญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจง้การอนญุาต
แก่ผูข้ออนญุาตทราบเพ่ือ
มารบัใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด
หากพน้ก าหนดถือว่าไม่
ประสงคจ์ะรบัใบอนญุาต
เวน้แตจ่ะมีเหตหุรือขอ้แก้
ตวัอนัสมควร 
 

8 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจง้ค าสั่งไมอ่อกใบอนญุาต
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
รบัท าการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกลูแก่ผูข้ออนญุาตทราบ
พรอ้มแจง้สิทธิในการ
อทุธรณ ์

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนญุาต) 
แจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีทอ้งถ่ินก าหนด 

1 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

165. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
166. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สาํเนาทะเบียนบา้น - 0 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สาํเนาใบอนญุาต
ตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินกาํหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลกัฐานแสดง
สถานท่ีรบักาํจดัสิ่ง
ปฏิกลูท่ีไดร้บั
ใบอนญุาตและมี
การดาํเนินกิจการ
ท่ีถกูตอ้งตามหลกั
สขุาภิบาลโดยมี
หลกัฐานสญัญา
วา่จา้งระหวา่งผูข้น
กบัผูก้าํจดัสิ่ง
ปฏิกลู 

 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินกาํหนด) 

3) 

แผนการ
ดาํเนินงานในการ
เก็บขนสิ่งปฏิกลูท่ี
แสดงรายละเอียด
ขัน้ตอนการ
ดาํเนินงานความ
พรอ้มดา้น
กาํลงัคน
งบประมาณวสัดุ
อปุกรณแ์ละวิธีการ
บรหิารจดัการ 

 
 
 
 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินกาํหนด) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

เอกสารแสดงให้
เห็นวา่ผูข้บัข่ีและ
ผูป้ฏิบตังิานประจาํ
ยานพาหนะผา่น
การฝึกอบรมดา้น
การจดัการสิ่ง
ปฏิกลู  
(ตามหลกัเกณฑท่ี์
ทอ้งถ่ินกาํหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินกาํหนด) 

5) 

ใบรบัรองแพทย์
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสขุภาพ
ประจาํปีของ
ผูป้ฏิบตังิานในการ
เก็บขนสิ่งปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินกาํหนด) 

 
167. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม  1,000  บาท 
หมายเหตุ ((ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น)) 

168. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 

โทรศพัท/์โทรสาร: 0-4279-1137  
เว็บไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 
 
 
 
 



57 
 

169. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
170. หมายเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 07/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนา้

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

อ าเภอวานรนิวาส 
จงัหวดัสกลนคร  สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร
พืน้ทีไ่ม่เกิน 200 ตารางเมตร 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
171. ชื่อกระบวนงาน: การขอหนงัสือรบัรองการแจง้จดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ี 

ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร 
172. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 
173. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี

เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

174. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  
175. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2550 
176. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

177. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

178. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30 วนั 
179. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

180. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอหนงัสือรบัรองการแจง้จดัตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสม
อาหารพืน้ท่ีไมเ่กิน 200 ตารางเมตร เทศบาลต าบลวานรนิวาส ส าเนาคูมื่อประชาชน 06/08/2015 22:41  

181. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาลต าบลวานรนวิาส อ าเภอวานรนวิาส 

จงัหวดัสกลนคร  โทรศพัท์/โทรสาร: 0-4279-1137 
เวบ็ไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 
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182. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑว์ิธีการ 
ผูใ้ดประสงคข์อจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ท่ีใดซึ่งมีพืน้ท่ีไมเ่กิน 200 ตาราง
เมตรและมิใชเ่ป็นการขายของในตลาดตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพ่ือขอรบัหนงัสือรบัรองการแจง้ทัง้นีผู้ข้อรบั
หนงัสือรบัรองการแจง้สามารถด าเนินกิจการไดท้นัทีหลงัจากย่ืนค าขอโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอรม์ท่ีกฎหมายก าหนด
พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการแจง้ตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินณกลุม่/กอง/ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ (ระบ)ุ 
  2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ (ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน) 
   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งย่ืนเอกสารท่ีถกูตอ้งและครบถว้น 
   (2) ......ระบเุพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนญุาตและตามแบบท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน.... 
 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น
คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแลว้เสรจ็ 
 
183. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรบัหนงัสือรบัรองการ
แจง้ย่ืนค าขอแจง้จดัตัง้
สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ี
ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร
พรอ้มหลกัฐานท่ีทอ้งถ่ิน
ก าหนด 
 

15 นาที เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีออกใบรบัแจง้ 
 

30 นาที เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 
กรณีการแจง้ไมถ่กูตอ้ง/
ครบถว้นเจา้หนา้ท่ีแจง้ตอ่ผู้
ย่ืนค าขอแจง้แกไ้ข/เพิ่มเตมิ

1 ชั่วโมง เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เพ่ือด าเนินการหากไม่
สามารถด าเนินการไดใ้น
ขณะนัน้ใหจ้ดัท าบนัทกึ
ความบกพรอ่งและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานย่ืน
เพิ่มเตมิภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีไดร้บัแจง้โดยให้
เจา้หนา้ท่ีและผูย่ื้นค าขอลง
นามไวใ้นบนัทึกนัน้ดว้ย 
 

4) 

- 
 

ออกหนงัสือรบัรองการแจง้/
การแจง้เป็นอนัสิน้สดุ 
     1. กรณีออกหนงัสือ
รบัรองการแจง้มีหนงัสือแจง้
ใหผู้แ้จง้ทราบเพ่ือมารบั
หนงัสือรบัรองการแจง้ 
     2. กรณีการแจง้เป็นอนั
สิน้สดุ 
แจง้ค าสั่งใหก้ารแจง้เป็นอนั
สิน้สดุแก่ผูแ้จง้ทราบพรอ้ม
แจง้สิทธิการอทุธรณ ์
 

5 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาสอ าเภอ
วานรนิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

- 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งออกหนงัสือรบัรอง 
การแจง้)แจง้ใหผู้ย่ื้นค าขอ
แจง้มาช าระคา่ธรรมเนียม
ตามอตัราและระยะเวลาท่ี
ทอ้งถ่ินก าหนด (สถานท่ี
จ าหนา่ยอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหารพืน้ท่ีไมเ่กิน 
200 ตารางเมตร)  

1 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 
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ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วนั 
 

184. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
185. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สาํเนาทะเบียนบา้น - 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนด) 

 

4) 

ใบมอบอาํนาจ  
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอาํนาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนด) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง
การเป็นผูมี้อาํนาจ
ลงนามแทน 
นิตบิคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนด) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สาํเนา
ใบอนญุาตตาม
กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่น
ทอ้งถ่ินประกาศ
กาํหนด) 

2) 

เอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
สว่นทอ้งถ่ิน
ประกาศกาํหนด 

- 0 1 ฉบบั - 

 
186. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

พืน้ทีไ่ม่เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 

 
187. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร  

โทรศพัท/์โทรสาร: 0-4279-1137 
 เว็บไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ(เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 
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188. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอแจง้จดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่น) 
 

189. หมายเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 07/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนา้

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

อ าเภอวานรนิวาส 
จงัหวดัสกลนคร  สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
190. ชื่อกระบวนงาน: การช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

191. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
192. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

193. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
194. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พรบ.ภาษีบ ารุงทอ้งที ่พ.ศ. 2508 ( แกไ้ขถงึฉบบัที ่3 พ.ศ.2543 ) 
195. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

196. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

197. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พ.ร.บ. ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ    5   นาที 
198. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

199. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เทศบาลต าบลวานรนิวาส   
ส าเนาคูมื่อประชาชน  07/08/2558 14:51  

200. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ  กองคลงั  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร 

โทรศพัท์/โทรสาร: 0-4279-1137 
เวบ็ไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

201. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดนิผูค้รอบครองท่ีดิน 
ข้ันตอนการยืน่แบบและช าระภาษี 
 1. เจา้ของท่ีดนิมีหนา้ท่ีย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิณเทศบาลต าบลวานรนิวาสภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ี      
มีการตีราคาปานกลางท่ีดนิและแบบท่ีย่ืนไวนี้ใ้ชไ้ดท้กุปีในรอบระยะเวลา 4 ปี 
 2. กรณีเป็นเจา้ของท่ีดนิใหม่ตอ้งย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีเป็นเจา้ของท่ีดนิใหม่ 
 3. ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีช าระภาษีภายในเดือนเมษายนของทกุปี 
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การไม่ยืน่แบบและช าระภาษีภายในก าหนด 
 1. ไมย่ื่นแบบภายในก าหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของคา่ภาษี 
 2. ย่ืนรายการไมถ่กูตอ้งคา่ภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพิ่ม 10% ของคา่ภาษีประเมินเพิ่มเตมิ 
 3. ชีเ้ขตแจง้จ านวนท่ีดนิไมถ่กูตอ้งคา่ภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพิ่มอีก 1 เทา่ของคา่ภาษีประเมินเพิ่มเตมิ 
 4. ช าระภาษีเกินก าหนดวนัท่ี 30 เมษายนตอ้งเสียเงินเพิ่ม 24% ตอ่ปีของคา่ภาษีเศษของเดือนใหน้บัเป็นหนึ่งเดือน 
 

202. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ
ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

- 
 

ผูช้  าระภาษีย่ืนแบบแสดง
รายการท่ีดนิ (ภ.บ.ท. 5) 
 

2 นาที เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบจากผ.บ.1, 
ผ.บ. 4, ผ.บ. 5 
 

2 นาที เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ช าระเงินและรบั
ใบเสรจ็รบัเงิน 
 

1 นาที เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม   5  นาที 
 

203. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
204. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ผูย่ื้นชาํระภาษีบาํรุงทอ้งท่ี
ตอ้งเซน็รบัรองสาํเนา) 

2) 
สาํเนาทะเบียนบา้น กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ผูย่ื้นชาํระภาษีบาํรุงทอ้งท่ี

ตอ้งเซน็รบัรองสาํเนา) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
เอกสารสิทธ์ิท่ีดนิ
(โฉนดท่ีดนิ) 

กรมท่ีดนิ 0 1 ฉบบั - 

 
205. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ - 
206. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 

โทรศพัท/์โทรสาร: 0-4279-1137 
 เว็บไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ(เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 
207. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 
208. หมายเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 09/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนา้

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

อ าเภอวานรนิวาส 
จงัหวดัสกลนคร  สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การต่ออายุสัญญาเช่าตลาดเทศบาล 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
กระทรวง:  กระทรวงมหาดไทย 
 
209. ชื่อกระบวนงาน:  การตอ่อายสุญัญาเชา่ตลาดเทศบาล 

210. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
211. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

212. หมวดหมู่ของงานบริการ:  อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
213. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัหาประโยชนใ์นทรพัยส์นิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นพ.ศ. 2543 
214. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

215. พืน้ที่ให้บริการ:  สว่นภมูิภาค  

216. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัหาประโยชนใ์น
ทรพัยส์ินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วนั 
217. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

218. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน  การตอ่อายสุญัญาเชา่ตลาด  
เทศบาลเทศบสลต าบลวานรนิวาส  11/08/2558 12:53  

219. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ  กองคลงั  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร 

โทรศพัท์/โทรสาร: 0-4279-1137 
เวบ็ไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
220. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
คา่ตอบแทนการตอ่อายสุญัญาเชา่ 2 เทา่ของคา่เชา่รายเดือนตอ่การตอ่สญัญาเชา่ 1 ปี 
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221. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

- 
 

ผูเ้ชา่กรอกค ารอ้งตอ่อายุ
สญัญาเชา่ 
 

3 นาที เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร
ท่ีผูเ้ชา่ย่ืน 
 

2 นาที เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

3) 

- 
 

ช าระเงิน/รบัใบเสรจ็ 
 

2 นาที เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

เสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือ
พิจารณา 
 

4 วนั เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส
จงัหวดัสกลนคร 

- 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม  5  วนั 
 

222. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
223. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบา้น กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 

สญัญาเชา่ตลาด เทศบาลตาํบล
วานรนิวาสอาํเภอ
วานรนิวาสจงัหวดั
สกลนคร 

1 1 ฉบบั - 

 
224. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า 2 เท่าของค่าเช่ารายเดอืนต่อการต่อสัญญาเช่า 1 ปี 

ค่าธรรมเนียม240 บาท 
หมายเหตุ - 

225. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลวานรนิวาสอ าเภอวานรนิวาสจงัหวดัสกลนครโทรศพัท /์โทรสาร: 0-4279-

1137 เว็บไซต ์: http://www.wanonniwat.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 
226. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 
227. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 

วันทีพ่มิพ ์ 11/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหนา้

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลวานรนิวาสอ าเภอ

วานรนิวาสจงัหวดัสกลนครสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 


