
 

คาํนํา 

    พระราชบญัญติัการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ตามมาตรา ๗ ได้กาํหนดให้ “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกาํหนดให้การกระทาํใดจะตอ้งได้รับอนุญาตผูอ้นุญาต

จะตอ้งจดัทาํคู่มือสําหรับประชาชน” โดยมีเป้าหมายเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดระยะของ

ประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของภาครัฐ สร้างใหเ้กิดความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ ลด

การใช้ดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีเปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบดงันั้น เพื่อให้ประชาชนเขา้ใจ

และทราบขั้นตอนการติดต่อราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั

การอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘ เทศบาลตาํบลพรรณานิคมจึง

ไดจ้ดัทาํคู่มือสาํหรับประชาชนข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการติดต่อกบัเทศบาลตาํบลพรรณานิคมต่อไป 

 

 

                                                                                        ลงช่ือ              

                                                                                         (นายธานีวฒัน์   โมราราษฎร์) 

                                                                                        นายกเทศมนตรีตาํบลพรรณานิคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

เร่ือง           หน้า 

การขอรับขอ้มูลข่าวสารทางราชการ         ๓ 

การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์           ๕ 

การข้ึนทะเบียนความพิการ          ๗ 

การข้ึนทะเบียนผูสู้งอาย ุ           ๙ 

การข้ึนทะเบียนผูป่้วยเอดส์หรือภูมิคุม้กนับกพร่อง        ๑๑ 

การรับสมคัรเด็กเพื่อขา้เรียนในศูนยเ์ด็กเล็ก                                 ๑๓ 

การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยั         ๑๔ 

การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ       ๑๖ 

การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ี          ๑๘ 

การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน          ๒๐ 

การจดัเก็บภาษีป้าย           ๒๒ 

การบริการจดัเก็บขยะมูลฝอย          ๒๔ 

การจดทะเบียนพาณิชย ์           ๒๕ 

การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ (นํ้ ามนัเช้ือเพลิง)     ๒๙ 

การรับรองส่ิงปลูกสร้าง           ๓๓ 

การขออนุญาตจาํน่ายสินคา้ในหรือทางสาธารณะ        ๓๕ 

การขอใบรับแจง้การขุดดินถมดิน          ๓๗ 

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ร้ือถอน/ดดัแปลง/เคล่ือนยา้ย      ๔๑ 

การออกหนงัสือหนงัสือรับรองการแจง้และใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร    ๔๔ 

การออกใบอนุญาตจดัตั้งตลาด และต่ออายใุบอนุญาตฯ       ๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  การขอขอ้มูลข่าวสารทางราชการ  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม                                      วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕                  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายท่ีรองรับ “สิทธิไดรู้้” 

ของประชาชนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและ

กาํหนดหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐให้ปฏิบติัตาม โดยเปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็น

ขอ้ยกเวน้เทศบาลตาํบลพรรณานิคมมีศูนยข่์าสารไวบ้ริการใหแ้ก่ประชาชนสามารถเขา้มาดูขอ้มูลข่าวสารได้

ในวนัทาํการโดยมีผูท่ี้มีความประสงคข์อขอ้มูลข่าวสารสามารถยื่นคาํร้องขอขอ้มูลข่าวสารไดท่ี้สาํนกัปลดั 

เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน        หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. กรอบคาํร้องตามแบบขอขอ้มูลข่าวสาร                        สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. ยืน่คาํร้องขอขอ้มูลข่าวสาร               สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

(ระยะเวลา ๑ นาที) 

๓. เสนอเร่ืองต่อผูบ้งัคบับญัชา               สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

เพื่ออนุมติัสั่งการ 

(ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

๔. ส่งเร่ืองใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ                   สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

เพื่อคน้หาขอ้มูล      

1. ช้ีแจงเหตุผลขอ้มูลท่ีเปิดเผยไดแ้ละไม่ได ้             งานนิติกร สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

(ระยะเวลา ๑๕ นาที) 

๕. รับเอกสาร                                                                     สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

คดัถ่ายสาํเนา/รับรองสาํเนาถูกตอ้ง    

                     (ระยะเวลา ๓๐ นาที)      

๖. ชาํระค่าธรรมเนียม     กองคลงั 

(ระยะเวลา ๕ นาที)  

 



๔ 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ๑ วนั 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ  

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน     จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. แบบฟอร์มคาํร้องขอขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ   จาํนวน ๑ ฉบบั 

 

ค่าธรรมเนียม 

สาํเนาเอกสาร A ๔                                                                            ฉบบัละ ๑ บาท 

ค่ารับรองสาํเนาถูกตอ้ง A ๔                            ฉบบัละ ๕ บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์ www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  การรับเร่ืองราวร้องเรียน ร้องทุกข ์ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานนิติการ                                                               วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕                  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 การร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นเร่ืองท่ีประชาชนขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริง อนัเน่ืองมาจากการไดรั้บความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือ พบเห็นการกระทาํ

ผิดกฎหมายและรวมถึงความขดัแยง้ระหว่างประชาชนกับประชาชน วิธีการยื่นเร่ืองการร้องทุกข์ของ

เทศบาลตาํบลพรรณานิคม สามารถยืน่หนงัสือไดท่ี้ 

 ๑. สาํนกังานปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

 ๒. ตูรั้บฟังความคิดเห็น 

 ๓. เวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th 

 ๔. เวทีประชาคม 

 ๕. ทางไปรษณีย ์

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน       หน่วยงานผู้ผดิชอบ 

 ๑.รับเร่ืองราวร้องเรียนทุกขผ์า่นช่องทางดงัน้ี สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

     ๑.๑ ยืน่เอกสารดว้ยตนเอง 

    ๑.๒ ตูแ้สดงความคิดเห็น 

    ๑.๓ เวบ็ไซดข์องเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

    ๑.๔ เวทีประชาคม 

    (ระยะเวลา ๕ นาที) 

 ๒.แจง้เร่ืองไปยงัหน่วยงานผูรั้บผดิชอบ 

     (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

 ๓.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ณ สถานท่ีท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาขอ้ร้องเรียน ร้องทุกข ์

     (ระยะเวลา ๓ ชัว่โมง) 

 ๔.รายงานผูบ้ริหารเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

     (ระยะเวลา ๒๐ นาที) 

 ๕.ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

      (ระยะเวลา ๒ ชัว่โมง) 

  



๖ 

 

๖.แจง้ใหผู้ป้ระกอบการดาํเนินการแกไ้ขตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ี  

               (ระยะเวลา ๔ วนั) 

 ๗.ตอบกลบัผูร้้องเรียน ร้องทุกข ์

    (ระยะเวลา ๗ วนั) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ๗ วนั 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

ไม่มีเอกสารประกอบ 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

งานทีใ่ห้บริการ  การข้ึนทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพความพิการ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ งานพฒันาชุมชน สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานพฒันาชุมชน                                                     วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

โทรศพัท ์ ๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕                  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ให้ผูพ้ิการหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูพ้ิการมาลงทะเบียน

และยื่นคาํขอรับเงินเบ้ียยงัชีพความพิการ ซ่ึงผูพ้ิการจะได้รับเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพความพิการใน

ปีงบประมาณถดัไป 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพความพกิาร 

๑.มีสัญชาติไทย 

๒.มีบตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการ 

๓.มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลพรรณานิคมตามทะเบียนบา้น 

๔.ไม่เป็นบุคคลซ่ึงในความอุปาการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน       หน่วยงานผู้ผดิชอบ 

 ๑.เขียนคาํร้องขอข้ึนทะเบียนผูพ้ิการ                      งานพฒันาชุมชน  

    (ระยะเวลา ๕ นาที) 

            ๒.ตรวจสอบเอกสาร                          งานพฒันาชุมชน  

                (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๓.ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิรับเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ         งานพฒันาชุมชน  

     (ภายในวนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ๑๐ นาที 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑.บตัรประจาํตวัผูพ้ิการ พร้อมสาํเนา     จาํนวน ๑ ชุด 

๒.บตัรประจาํตวัประชาชน (ในกรณีเป็นเด็กใชสู้ติบตัร) พร้อมสาํเนา            จาํนวน ๑ ชุด 

๓.ทะเบียนบา้นฉบบัจริง พร้อมสาํเนา     จาํนวน ๑ ชุด 

๔.สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ธกส.) กรณีโอนเงินเขา้บญัชี 

๕.หนงัสือมอบอาํนาจ กรณีใหผู้อ่ื้นดาํเนินการแทน 

    (กรณีผูอ่ื้นยืน่คาํขอแทนผูพ้ิการ ใชห้ลกัฐานของผูย้ืน่คาํขอแทนตามขอ้ ๑ และ ๒ ดว้ย) 

 



๘ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  การข้ึนทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูอ้าย ุ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ งานพฒันาชุมชน สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานพฒันาชุมชน                                                       วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

โทรศพัท ์ ๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕                       ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 หลกัเกณฑก์ารข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ โดยผูสู้งอายุหรือผูแ้ทนมายื่นคาํขอข้ึนทะเบียน

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 

๑.มีสัญชาติไทย 

๒.มีอาย ุ๖๐ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

๓.มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลพรรณานิคมตามทะเบียนบา้น 

๔.ไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. 

ได้แก่ ผูรั้บเงินบาํเหน็จ เบ้ียหวดั บาํนาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ผูสู้งอายุท่ีอยู่ในสถาน

สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูท่ี้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจาํ หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนท่ีรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัให้เป็นประจาํ ยกเวน้ผูพ้ิการและ

ผูป่้วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 การยื่นเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ กาํหนดให้ผูสู้งอายุรายใหม่ ( ๕๙ ปี บริบูรณ์  

เกิดระหวา่งวนัท่ี ๑ ตุลาคม ..........ถึง ๓๐ กนัยายน................) มาข้ึนทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนของทุก 

ปี โดยมีสิทธิรับเงินในเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณถดัไป  

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ  

ข้ันตอน       หน่วยงานผู้ผดิชอบ  

 ๑.เขียนคาํร้องขอข้ึนทะเบียนผูสู้งอาย ุ                     งานพฒันาชุมชน  

    (ระยะเวลา ๕ นาที)  

 ๒.ตรวจสอบเอกสาร                            งานพฒันาชุมชน  

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๓.ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิรับเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ         งานพฒันาชุมชน  

     (ภายในวนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม) 

 

 

 



๑๐ 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ๑๐ นาที 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑.บตัรประจาํตวัประชาชน พร้อมสาํเนา                                      จาํนวน ๑ ชุด 

๒.ทะเบียนบา้นฉบบัจริง พร้อมสาํเนา             จาํนวน ๑ ชุด 

๓.สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ธกส.) พร้อมสาํเนา                          จาํนวน ๑ ชุด       กรณีโอนเงินเขา้บญัชี 

๔.หนงัสือมอบอาํนาจ กรณีใหผู้อ่ื้นดาํเนินการแทน 

    (กรณีผูอ่ื้นยืน่คาํขอแทนผูพ้ิการ ใชห้ลกัฐานของผูย้ืน่คาํขอแทนตามขอ้ ๑ และ ๒ ดว้ย) 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  การข้ึนทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์หรือโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ งานพฒันาชุมชน สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานพฒันาชุมชน                                                       วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

โทรศพัท ์ ๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕                          ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 หลกัเกณฑก์ารข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์หรือโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง คือผูป่้วยท่ีแพทย์

ไดรั้บรอง และทาํการวนิิจฉยัแลว้ และมีช่ือในเขตเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โดยสามารถยื่นเอกสารไดด้ว้ย

ตนเองหรือมอบอาํนาจให้ผูอ่ื้นแทนได้ โดยสามารถข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ได้ท่ีสํานักงาน

เทศบาลตาํบลพรรณานิคม ทุกวนัทาํการ เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัและเสนอผูบ้ริหารเพื่ออนุมติัผู ้

ข้ึนทะเบียนจะไดรั้บเบ้ียยงัชีพในเดือนถดัไป 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน       หน่วยงานผู้ผดิชอบ 

 ๑.เขียนคาํร้องขอข้ึนทะเบียนผูป่้วยเอดส์               งานพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม 

    (ระยะเวลา ๕ นาที) 

 ๒.ตรวจสอบเอกสาร                         งานพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม 

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

 ๓.ออกตรวจสอบขอ้เทจ็จริง                                งานพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม 

                (ระยะเวลา ๔ วนั) 

๔.บนัทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชา                               งานพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม 

     (ภายในวนัท่ี ๑๕ ของเดือนท่ีขอ) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ๕ วนั 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑.บตัรประจาํตวัประชาชน พร้อมสาํเนา                                 จาํนวน ๑ ชุด 

๒.ทะเบียนบา้นฉบบัจริง พร้อมสาํเนา       จาํนวน ๑ ชุด 

๓.สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ธกส.) พร้อมสาํเนา                   จาํนวน ๑ ชุด   กรณีประสงครั์บเงินผา่นบญัชีธนาคาร 

๔.ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ (แพทยต์อ้งระบุวา่เป็นผูติ้ดเช้ือเอดส์) 

๕.หนงัสือมอบอาํนาจ กรณีใหผู้อ่ื้นดาํเนินการแทน 

    (กรณีผูอ่ื้นยืน่คาํขอแทนผูพ้ิการ ใชห้ลกัฐานของผูย้ืน่คาํขอแทนตามขอ้ ๑ และ ๒ ดว้ย) 

 



 

๑๒ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  รับสมคัรเด็กเพื่อเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ กองการศึกษา เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลพรรณานิคม  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕                               ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 ๑.เด็กท่ีสมคัรตอ้งมีภูมิลาํเนาหรืออาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลพรรณานิคมและพื้นท่ีใกลเ้คียง 

๒.เด็กท่ีสมคัรตอ้งมีอายคุรบ ๒ปี - ๕ ปีบริบูรณ์ 

๓.เด็กท่ีสมคัรตอ้งเป็นเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนๆท่ีทาํให้

เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน      หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

 ๑.กรอกขอ้มูลใบสมคัร                           ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก/กองการศึกษา 

    (ระยะเวลา ๕นาที) 

 ๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน    ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก/กองการศึกษา 

     (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ๑๕ นาที 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

๑.ใบสมคัรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ ท่ีกรอกขอ้ความสมบูรณ์แลว้ 

๒.ทะเบียนบา้น (ฉบบัจริง) พร้อมสาํเนา             จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓.สูติบตัร (ฉบบัจริง) พร้อมสาํเนา                                              จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔.รูปถ่าย ขนาด ๑ น้ิว จาํนวน ๓ ใบ  

๕.ตอ้งนาํเด็กมาแสดงตนในวนัยืน่ใบสมคัร 

 ๖.สมุดบนัทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย ์

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 



๑๔ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยั 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สาํนกังานเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.สาํนกังานเทศบาลตาํบลพรรณานิคม                                      ทุกวนั 

โทรศพัท ์๐๔๒ – ๗๗๙ – ๑๑๕                  ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

๒.วทิยส่ืุอสาร        ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

๓.กูชี้พกูภ้ยั โทร.                                                                                  ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

๔.ศูนยน์เรนทร โทร. ๑๖๖๙     ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

๕.งานป้องกนัสายตรงดบัเพลิง โทร. ๐๔๒ – ๗๗๙ –๔๑๑               ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ 

(๑)(๕)(๙) ให้เทศบาลตาํบลมีหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั“สาธารณ

ภยั” หมายความวา่ อคัคีภยัวาตภยั อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาดในมนุษย ์โรคระบาดสัตว ์โรคระบาดสัตวน์ํ้ า

การระบาดของศตัรูพืชตลอดจนภยัอ่ืนๆ อนัมีผลกระทบต่อสาธารณชนไม่วา่จะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูท้าํ

ให้เกิดข้ึนอุบติัเหตุหรือเหตุอ่ืนใดซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่

ทรัพยสิ์นของประชาชน  เทศบาลตาํบลพรรณานิคมเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือบรรเทา

สาธารณภยั   ดงันั้น   เม่ือเกิดเหตุสาธารณภยัข้ึนประชาชนในพื้นท่ีแจง้เหตุดงักล่าวได ้     ท่ีทาํการเทศบาล

ตาํบลพรรณานิคม 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน                                 หน่วยงานผู้ผดิชอบ 

 ๑.รับแจง้เหตุสาธารณภยั                                                        งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

                 ปฏิบติังานทนัที                                                                   สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

 ๒.รายงานผูบ้งัคบับญัชาและงานป้องกนัสาธารณภยั  สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

     ใหค้วามช่วยเหลือทนัที 

 ๓.ประสานหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง     สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

 

ระยะเวลา 

ใหบ้ริการทนัที 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งใช ้

ภาพถ่าย (กรณีไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน) 

 



๑๕ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

งานทีใ่ห้บริการ  ขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  

เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลตาํบลพรรณานิคม วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยดุราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐น.และ ๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 ๑.สถานประกอบกิจการต้องต้องอยู่ห่างจากชุมชนวดั ศาสนา สถาน โบราณสถาน โรงเรียน 

สถาบนัการศึกษา โรงพยาบาลหรือสถานท่ีอ่ืน ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานและกฎหมายอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี

ในกรณีท่ีสถานประกอบการท่ีไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานสถานประกอบการนั้น จะต้องมีสภาพท่ีตั้ งตามท่ี

เจา้หน้าท่ีพนกังานทอ้งถ่ิน โดยคาํแนะนาํของพนกังานสาธารณสุขประกาศ กาํหนดโดยคาํนึงถึงลกัษณะ

และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ นั้นๆซ่ึงอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ

อนามยัของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญดว้ย 

๒.สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ

สั่นสะเทือนมลพิษทางอากาศมลพิษทางนํ้ าของเสียอนัตรายหรือมีการใชส้ารเคมีหรือวตัถุอนัตราย จะตอ้ง

ดาํเนินการควบคุมและป้องกนัมิใหเ้กิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอนัตราย ต่อสุขภาพของคนงาน

และผูอ้าศยับริเวณใกลเ้คียง 

๓. ในการออกใบอนุญาตเจา้พนักงานทอ้งถ่ินอาจกาํหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผูรั้บใบอนุญาต

ปฏิบติัเพื่อป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากท่ีกาํหนดไวโ้ดยทัว่ไปก็ได ้

๔. ใบอนุญาตใชไ้ดส้าํหรับกิจการประเภทเดียวและสาํหรับสถานท่ีแห่งเดียว 

๕. ใบอนุญาตท่ีออกให้ มีอายุ ๑ ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาตและให้ใชไ้ดเ้พียงในเขตอาํนาจของ

เทศบาลตาํบลพรรณานิคมเท่านั้น  

๖. การขอต่ออายุใบอนุญาต จะตอ้งยื่นคาํขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุเม่ือไดย้ื่นคาํขอพร้อมกบัเสีย

ค่าธรรมเนียมแลว้ ใหป้ระกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายใุบอนุญาต 

๗. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ

ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน        หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยืน่คาํขออนุญาตฯ พร้อมเอกสาร           กองสาธารรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

  



๑๗ 

 

๒. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน            กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๓. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ณ สถานประกอบการ          เจา้พนกังานสาธารณสุขหรือ 

(ระยะเวลา ๑ วนั)                                                               ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย      

๔. ออกใบอนุญาต               กองสาธรณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

                        (ระยะเวลา ๕ นาที)   

๕. ชาํระค่าธรรมเนียม               งานจดัเก็บรายไดก้องคลงั 

(ระยะเวลา ๒ นาที) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ๔ วนั 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

๒. สาํเนาทะเบียนบา้น 

๓. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนจาํกดักรณีเป็นนิติบุคคล 

๔. หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีรับรองความ

ถูกตอ้งของผูอ้าํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจกรณีผูข้อใบอนุญาตไม่สามารถยืน่คาํขอไดด้ว้ยตนเอง 

๕. สาํเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

๖. ใบอนุญาตฉบบัจริงกรณีต่ออายใุบอนุญาต 

๗. เอกสารแจง้การแจง้ความต่อสถานีตาํรวจ กรณีสูญหายหรือถูกทาํลาย 

๘. ใบอนุญาตเดิม/หนงัสือรับรองแจง้เดิม กรณีชาํรุดในสาระสาํคญั 

๙. แผนท่ีแสดงบริเวณสถานท่ีประกอบกิจการ 

๑๐. อ่ืน ๆ ตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นสมควร 

ค่าธรรมเนียม 

 อตัราค่าธรรมเนียมทา้ยขอ้บญัญติัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 



๑๘  

 

งานทีใ่ห้บริการ  การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ งานจดัเก็บรายได ้กองคลงั เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑. รับชาํระภาษีท่ี เทศบาลตาํบลพรรณานิคม         วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

๒. ออกบริการตามแผนภาษีท่ีกาํหนด    (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 

๓. โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการชําระภาษ ี

 ภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน  ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบญัชีอตัราภาษีบาํรุงทอ้งท่ีท่ีดินท่ี

ตอ้งเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ไดแ้ก่  ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือครอบครองอยูใ่นท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษี

บาํรุงทอ้งท่ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีดิน และพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีนํ้ าดว้ย โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดินไดรั้บการ

ยกเวน้ภาษีหรืออยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน      หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. รับยืน่แบบ/ลงรับ/คาํนวณภาษี   งานจดัเก็บรายได ้

ตรวจสอบ/ประเมินภาษี/แจง้ประเมินภาษี   กองคลงั 

(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 

๒. รับชาํระภาษี/ออกใบเสร็จรับเงิน   งานจดัเก็บรายได ้

(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)    กองคลงั 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ๑๐ นาที  

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. สาํเนาโฉนดท่ีดิน นส.๓ หรือ นส.๓ก 

๒. สาํเนาบตัรประชาชน 

๓. สาํเนาทะเบียนบา้น 

๔. หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีใหผู้อ่ื้นทาํการแทน) 

๕. ใบเสร็จรับเงินปีท่ีแลว้ (ถา้มี) 

 

 

 



๑๙ 

 

การย่ืนอทุธรณ์ 

 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ีไดรั้บแจง้การประเมินแลว้ ถา้เห็นวา่ไม่ถูกตอ้งใหย้ืน่คาํร้องอุทธรณ์ต่อ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามแบบ ภ.บ.ท.๑๒  ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

๑. แบบ ภ.บ.ท.๙ (หนงัสือแจง้การประเมิน) 

๒. แบบ ภ.บ.ท.๑๒ (หนงัสือขออุทธรณ์การตีราคาปานกลางท่ีดินหรือการประเมินภาษีบาํรุงทอ้งท่ี) 

๓. สาํเนาบตัรประชาชน 

๔. สาํเนาทะเบียนบา้น 

ค่าธรรมเนียม 

อตัราภาษ ี

ไร่ละ ๔  บาท 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ งานจดัเก็บรายได ้กองคลงั เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑. รับชาํระภาษีท่ี เทศบาลตาํบลพรรณานิคม         วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

๒. ออกบริการตามแผนภาษีท่ีกาํหนด    (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 

๓. โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์  วธีิการ  และเง่ือนไขในการชําระภาษ ี

 ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กบัท่ีท่ีใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ืองไปกบั

โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ไดแ้ก่ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง 

และท่ีดินซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างนั้น และในปีท่ีผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ใน

ทรัพยสิ์นนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นท่ีทาํการ คา้ขาย ท่ีไวสิ้นคา้ ท่ีประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา

บุตร หรือผูอ่ื้นอยูอ่าศยั หรือใชป้ระกอบกิจการอ่ืน ๆ เพื่อหารายไดแ้ละไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน      หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. รับยืน่แบบ/ลงรับ/คาํนวณภาษี   กองคลงั งานจดัเก็บรายได ้

(ตรวจสอบ/ประเมินภาษี/แจง้ประเมินภาษี   

 (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 

๒. รับชาํระภาษี/ออกใบเสร็จรับเงิน   กองคลงั งานจดัเก็บรายได ้

(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ๑๐ นาที 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประชาชน 

๒. สาํเนาทะเบียนบา้น 

๓. สัญญาเช่ากรณีเช่า 

๔. สาํเนาทะเบียนบา้นพาณิชย ์(ถา้มี) 

๕. หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีไม่สามารถติดต่อดว้ยตนเองได)้ 

๖. แผนท่ีตั้งพอสังเขป 

๗. อ่ืนๆ 

 



๒๑ 

การย่ืนอทุธรณ์ 

 เม่ือผูรั้บการประเมินไดรั้บใบแจง้การประเมินค่าภาษีแลว้ ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษีให้ยื่นคาํ

ร้องขอใหพ้ิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ภายใน ๑๕ วนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินภาษี(ภ.ร.ด.๘) 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

๑. แบบ ภ.ร.ด.๘ (ใบแจง้รายการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) 

๒. แบบภ.ร.ด.๙ (คาํร้องขอใหพ้ิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) 

๓. สาํเนาบตัรประชาชน 

๔. สาํเนาทะเบียนบา้น 

ค่าธรรมเนียม 

อตัราภาษ ี

ข้ึนอยู่กบัพื้นท่ี ท่ีใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการในเขตเทศบาลตาํบลพรรณานิคม ตามท่ีเทศบาล

กาํหนดไว ้

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  การจดัเก็บภาษีป้าย 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ งานจดัเก็บรายได ้กองคลงั เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑. รับชาํระภาษีท่ี งานจดัเก็บรายได ้             วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

๒. ออกบริการตามแผนภาษีท่ีกาํหนด    (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 

๓. โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์  วธีิการ  และเง่ือนไขในการชําระภาษ ี

 ตามพระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ กาํหนดใหผู้เ้ป็นเจา้ของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย

ภาษีป้าย ตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม ถึงส้ินเดือนมีนาคม ณ ท่ีทาํการเทศบาล การกาํหนดชาํระภาษี นบัจากไดรั้บ

การแจง้การประเมินภายใน ๑๕ วนั กรณีท่ีมีการประเมินภาษีป้าย ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทเป็นตน้ไป ผูเ้สียภาษี

สามารถผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ เท่า ๆ กนัได ้แต่ตอ้งยื่นคาํขอผอ่นชาํระก่อนครบกาํหนดเวลาท่ีตอ้งชาํระภาษี 

การชาํระภาษีเกินกาํหนดเวลา หรือยื่นแบบเกินกาํหนดตอ้งเสียเงินเพิ่ม ตามกฎหมายกาํหนด การประเมิน

ภาษีป้าย ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑.รับยืน่แบบ/ลงรับ/คาํนวณภาษี     งานจดัเก็บรายได ้

   ตรวจสอบ/ประเมินภาษี/แจง้ประเมินภาษี  กองคลงั 

   (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 

๒. รับชาํระภาษี/ออกใบเสร็จรับเงิน   งานจดัเก็บรายได ้

      (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)    กองคลงั 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ๑๐ นาที 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. สาํเนาทะเบียนบา้น 

๒. สาํเนาบตัรประชาชน 

๓. สัญญาเช่า (กรณีเช่า) 

๔. รายละเอียดเก่ียวกบัป้าย ลกัษณะขอ้ความ และขนาดรูปร่างของป้าย 

๕. สาํเนาทะเบียนพาณิชย ์(ถา้มี)  

๖. หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีมอบอาํนาจ) 

๗. แผนท่ีตั้งพอสังเขป 



๒๓ 

 

การย่ืนอทุธรณ์ 

 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายไดรั้บแจง้การประเมินแลว้  ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคําร้องอุทธรณ์ต่อ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามแบบ ภ.ป.๔ ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแจง้การประเมิน 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

๑. แบบ ภ.ป.๓ (หนงัสือแจง้การประเมินภาษีป้าย) 

๒. แบบ ภ.ป.๔ (หนงัสืออุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย) 

๓. สาํเนาบตัรประชาชน 

๔. สาํเนาทะเบียนบา้น 

ค่าธรรมเนียม 

อตัราภาษ ี

 ฐานภาษีและอตัรา คือเน้ือท่ีของป้ายและประเภทของป้ายรวมกนั ถา้เป็นป้ายท่ีมีขอบเขตกาํหนดได ้

การคาํนวณพื้นท่ีป้ายให้เอาส่วนกวา้งท่ีสุดคูณด้วยส่วนยาวท่ีสุดเป็นขอบเขตของป้าย ถ้าเป็นป้ายท่ีไม่มี

ขอบเขตกาํหนดไดใ้ห้ถือเอาตวัอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีอยู่ริมสุดเป็นขอบเขตสําหรับกาํหนดส่วนท่ี

กวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุด แลว้ คาํนวณเป็นตารางเซนติเมตร เศษของ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตรถา้เกินคร่ึงให้

นบัเป็น ๕๐๐ เซนติเมตร ถา้ตํ่ากวา่ปัดทิ้ง ประกอบกบัประเภทของป้าย คาํนวณเป็นค่าภาษีป้ายท่ีตอ้งชาํระ 

โดยกาํหนดอตัราภาษีป้ายดงัน้ี 

(๑) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น คิดอตัรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 

(๒) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศและหรือปนกบัภาพ และหรือเคร่ืองหมายอ่ืนให้คิดอตัรา 

๒๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 

(๓) ป้ายดงัต่อไปน้ีใหคิ้ดอตัรา ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตาราวเซนติเมตร 

(ก) ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย ไม่วา่จะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใด หรือไม่ 

(ข) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือตํ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ 

(๔) ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขพื้นท่ีป้าย ขอ้ความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางส่วน ในป้ายท่ีไดเ้สียภาษีแลว้ 

อนัเป็นเหตุให้ตอ้งเสียภาษี ป้ายเพิ่มข้ึน ให้คิดอตัราตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลว้แต่กรณี และให้เสีย

เฉพาะจาํนวนเงินภาษีท่ีเพิ่มข้ึน 

(๕) ป้ายทุกประเภทเม่ือคาํนวณพื้นท่ีของป้ายแลว้ถา้มีอตัราท่ีตอ้งเสียภาษีตํ่ากวา่ป้ายละ ๒๐๐ บาท ให้

เสียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น   

 

 

 



๒๔ 

  

งานทีใ่ห้บริการ  การบริการจดัเก็บขยะมูลฝอย 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑. มายืน่ขอใชบ้ริการท่ี งานจดัเก็บรายได ้              วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕                  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์  วธีิการ  และเง่ือนไขในการให้บริการ 

 ตามเทศบญัญติัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม เร่ือง การจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๓ ดว้ย

การควบคุมกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกาํจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาํเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ โดยใหช้าํระค่าธรรมเนียมตามบญัชีอตัราค่าธรรมเนียม 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน        หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. รับเอกสาร/ตรวจสอบเอกสาร     งานสุขาภิบาล 

    เขียนคาํขอใชบ้ริการจดัเก็บมูลฝอย    กองสาธารณสุขฯ 

    (ระยะเวลา ๓ นาที/ราย) 

๒. แจง้รถขยะเก็บมูลฝอย      งานสุขาภิบาล 

        กองสาธารณสุขฯ 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลารวมทั้งส้ิน ๓ นาที 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. สาํเนาทะเบียนบา้น 

๒. สาํเนาบตัรประชาชน 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 



๒๕ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย ์

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ  สาํนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑. รับจดทะเบียนพาณิชย ์        วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์  วธีิการ  และเง่ือนไขในการจดทะเบียนพาณชิย์ 

 พาณิชยกิจ หมายถึง กิจการในทางอุตสาหกรรม หตัถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการ

อยา่งอ่ืนท่ีเป็นการคา้ วตัถุประสงคข์องการจดทะเบียนพาณิชย ์เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบ

หลดัฐานของผูป้ระกอบพาณิชยกิ์จท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและสงเสริมดา้นการ

พาณิชยแ์ละการอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นการสงเสริมดา้นการพาณิชยแ์ละการอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นการ

สงเสริมเศรษฐกิจของประเทศใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน ผูป้ระกอบกิจสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในทางการคา้ได ้

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน        หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑.กรอกแบบคาํขอ/ตรวจสอบหลกัฐาน    งานจดัเก็บรายได ้

    (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)     กองคลงั 

๒. ออกใบทะเบียนพาณิชย ์     งานจดัเก็บรายได ้

     (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)     กองคลงั 

๓. ออกใบเสร็จ/ชาํระค่าธรรมเนียม    งานจดัเก็บรายได ้

     (ระยะเวลา ๒ นาที/ราย      กองคลงั 

๔. ลงทะเบียนคุม      งานจดัเก็บรายได ้

     (ระยะเวลา ๒ นาที/ราย)     กองคลงั 

ระยะเวลา 

ใชเ้วลาทั้งส้ิน ๑๕ นาที 

เอกสารประกอบคาํจดทะเบียนพาณชิย์ (ตั้งใหม่) 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ทะเบียนบา้นของเจา้ของหรือผูจ้ดัการ 

๒. หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

๓. สําเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูใ้ห้ความยินยอมเป็นเจา้บา้นหรือผูข้อเลขท่ีบา้นหรือสําเนาสัญญา

เช่าหรือเอกสารสิทธ์ิ อย่างอ่ืนท่ีผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิให้ความยินยอม(กรณีเช่าช่วงตอ้งแนบสัญญาเช่า

ช่วง) 



๒๖ 

 

๔. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีสาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 

๕. หนงัสือมอบอาํนาจ/สาํเนาบตัรประจาํตวัผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี)  

๖. กรณีประกอบพาณิชยกิ์จการขายหรือให้เช่า แผน่ซีดี แถบบนัทึก วีดีทศัน์  ดีวีดี หรือแผน่วีดีทศัน์ระบบ

ดิจิทลั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง ใหส่้งสาํเนาหนงัสืออนุญาต หรือหนงัสือรับรองให้เป็นผูจ้าํหน่ายหรือให้

เช่าสินคา้ดงักล่าวจากเจา้ของลิขสิทธ์ิของสินคา้ท่ีขายหรือให้เช่า หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล

รัษฎากรหรือหลกัฐานการซ้ือขายจากต่างประเทศ 

๗. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อญัมณี หรือเคร่ืองประดบั ซ่ึงประดบัดว้ยอญัมณี ตอ้งดาํเนินการและให้

ส่งเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

   ๗.๑ ตรวจสอบและเรียกหลกัฐานแสดงจาํนวนเงินทอนโดยเชิญผูป้ระกอบพาณิชยกิจมาให้ขอ้เท็จจริงของ

แหล่งท่ีมาของเงินทอน หรือช้ีแจงเป็นหนงัสือ พร้อมแนบหลกัฐานดงักล่าวแทนก็ได ้

  ๗.๒ หลกัฐานหรือหนังสือช้ีแจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจาํพวกไม่จาํกัดความรับผิดกรรมการผูมี้

อาํนาจของหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัแลว้แต่กรณี 

๘. กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามญั คณะบุคคลหรือกิจการร่วมคา้ ให้แนบหนังสือสัญญาจดัตั้งห้างหุ้นส่วน

สามญั คณะบุคคลหรือกิจการร่วมคา้ 

๙. กรณีเป็นวสิาหกิจชุมชน ใหแ้นบสาํเนาใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน 

๑๐. กรณีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศใหแ้นบเอกสารเพิ่มเติม 

   ๑๐.๑ สําเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซ่ึงมีรายการเก่ียวกบัช่ือ วตัถุท่ีประสงค์ ทุน ท่ีตั้ง 

สาํนกังานรายช่ือกรรมการ และอาํนาจกรรมการ 

   ๑๐.๒ หนงัสือแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบดาํเนินกิจการในประเทศ 

   ๑๐.๓ ใบอนุญาตทาํงานของผูรั้บผดิชอบดาํเนินกิจการในประเทศ (กรณีเป็นบุคคลต่างดา้ว) 

   ๑๐.๔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว หรือหนงัสือรับรองการใชสิ้ทธ์ิตามสนธิสัญญา (ถา้มี) 

๑๑. กรณีเป็นหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน บริษทัจาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนท่ีระบุวตัถุประสงคต์ามท่ีขอจดทะเบียน 

๑๒. กรณีเป็นการประกอบการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ รายละเอียดเก่ียวกบัเวบ็ไซด์

ท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ (ถา้มีหลายเวบ็ไซด ์ใหก้รอกเวบ็ไซดล์ะ ๑ แผน่)  

เอกสารประกอบคาํจดทะเบียนพาณชิย์ (เปลีย่นแปลงรายการ) 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องการใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวั/ทะเบียนบา้นของเจา้ของหรือผูจ้ดัการ ตามแต่กรณี 

๒. ใบทะเบียนพาณิชย ์

๓. สาํเนาหลกัฐานท่ีตั้ง สาํนกังานแห่งใหญ่ (ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่) ไดแ้ก่ 

    ๓.๑ หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหม่ 

    ๓.๒ สําเนาทะเบียนบา้นท่ีแสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ความยินยอมเป็นเจา้บา้น หรือผูข้อเลขท่ีบา้นหรือสําเนา

สัญญาเช่าโดยมีผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นผูเ้ช่า 

    ๓.๓ แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหม่และสถานท่ีสาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 

๔. หนงัสือมอบอาํนาจ/สาํเนาบตัรประจาํตวัผูรั้บมอบอาํนาจ (ถา้มี) 



๒๗ 

 

๕. สัญญาหรือขอ้ตกลงแกไ้ขของหา้งหุน้ส่วนสามญัคณะบุคคล หรือกิจการร่วมคา้ 

๖. สําเนาหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในประเทศไทย (กรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ

สาขาในประเทศไทย 

๗. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั (กรณีหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั) 

๘.กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบนัทึก แผ่นวีดิทศัน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทศัน์

ระบบดิจิทลัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสืออนุญาต หรือให้ส่งหนังสือรับรองให้เป็นผู ้

จาํหน่ายหรือให้เช่าสินคา้ดงักล่าวจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ ของสินคา้ท่ีขายหรือให้เช่า หรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน

ตามประมวลรัษฎากรหรือหลกัฐานการซ้ือขายจากต่างประเทศ 

๙. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อญัมณี หรือเคร่ืองประดบั ซ่ึงประดบัดว้ยอญัมณีตอ้งดาํเนินการและให้ส่ง

เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

    ๙.๑ ตรวจสอบและเรียกหลกัฐานแสดงจาํนวนเงินทอนโดยเชิญผูป้ระกอบพาณิชยกิจมาให้ขอ้เท็จจริงของ

แหล่งท่ีมาของเงินทอน หรือช้ีแจงเป็นหนงัสือ พร้อมแนบหลกัฐานหรือดงักล่าวแทนก็ได ้

    ๙.๒ หลกัฐานหรือหนงัสือช้ีแจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผิดหรือกรรการผูมี้

อาํนาจของหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัแลว้แต่กรณี 

เอกสารประกอบคาํจดทะเบียนเลกิประกอบพาณยิกจิ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัของเจา้ของหรือผูจ้ดัการตามแต่กรณี 

๒. ใบทะเบียนพาณิชย ์

๓. สาํเนาสัญญาหรือขอ้ตกลงของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน ใหเ้ลิก หา้งหุน้ส่วน คณะบุคคลหรือกิจาการร่วมคา้ 

๔. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทั 

๕. หนงัสือมอบอาํนาจ/สาํเนาบตัรประจาํตวัผูรั้บมอบ (ถา้มี) 

๖. สาํเนาใบมรณะบตัรของผูป้ระกอบพาณิชยกิ์จ (ถา้มี) 

๗. สาํเนาหลกัฐานแสดงการเป็นทายาท (ถา้มี) 

๘. หนงัสือรับฝากบญัชีและเอกสารประกอบการบญัชี (กรณีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ) 

๙. สาํเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ (กรณีเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ) 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าจดทะเบียนพาณชิย์ 

๑. จดทะเบียนพาณิชย ์    ๕๐  บาท 

๒. จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ คร้ังละ   ๒๐  บาท 

๓. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  ๒๐  บาท 

๔. ใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ์ฉบบัละ   ๒๐  บาท 

๕. ตรวจดูเอกสารเก่ียวกบัทะเบียน  คร้ังละ  ๒๐  บาท 

๖. รับรองสาํเนาเอกสาร  ฉบบัละ   ๓๐  บาท 

 

 



๒๘ 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ (นํ้ ามันเช้ือเพลิง)

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง  เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง เทศบาลตาํบลพรรณานิคม     วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕                  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์  วธีิการ และเง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากกรมธุรกิจพลังงานตาม

พระราชบญัญติัควบคุม นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีอาํนาจหน้าท่ีในการตรวจตรา กิจการควบคุม

ประเภทท่ี ๑ ไดแ้ก่กิจการท่ีสามารถประกอบการไดท้นัที  การรับแจง้การประกอบกิจการและการตรวจตรา 

กิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ไดแ้ก่กิจการท่ีเม่ือจะประกอบการตอ้งแจง้ให้เจา้หน้าท่ีทราบก่อน การรับแจง้

การ ประกอบกิจการ การตรวจตรา และการอนุญาต กิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ไดแ้ก่กิจการท่ีตอ้งไดรั้บ

อนุญาตจากผูอ้นุญาตก่อนจึงจะประกอบการได ้

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยืน่คาํร้อง/พร้อมหลกัฐาน   กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร/สถานท่ี   กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๗  วนั ) 

๓. ออกใบอนุญาต     กองช่าง 

      (ระยะเวลา ๑ วนั) 

๔. แจง้ผูข้ออนุญาตชาํระค่าธรรมเนียม   กองคลงั 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๑๕  วนั 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานประกอบ 

๑. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้น (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนงัสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกใหไ้ม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) 

๒. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 

 

 



๓๐ 

 

๓. สาํเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 

๔. สําเนาสัญญาประกนัภยัหรือกรมทณัฑ์ประกนัภยัความรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผูไ้ดรั้บความเสียหาย

จากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ (ใหน้าํมายืน่ก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 

อตัราค่าธรรมเนียม 

๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทท่ี ๓ ฉบบัละ ๒๐๐ บาท  

๒. ใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 

๓. การอนุญาตให้ใช้ขวดนํ้ ามนั กระป๋องนํ้ ามนั หรือถงันํ้ ามนัเพื่อเก็บนํ้ ามนั ภายในสถานีบริการนํ้ ามนั ให้

คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของนํ้ามนัแต่ละชนิด ดงัต่อไปน้ี 

 (ก) นํ้ามนัชนิดไวไฟนอ้ย 

 ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๒๐๐  บาทปริมาณท่ีเกิดจาก 

๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๒๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ด

เป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ข) นํ้ามนัชนิดไวไฟปานกลาง 

 ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๒๕๐  บาทปริมาณท่ีเกิดจาก 

๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๒๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้

คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ค) นํ้ามนัชนิดไวไฟมาก 

 ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๓๐๐  บาทปริมาณท่ีเกิดจาก 

๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๓๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ด

เป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

๔. การอนุญาตให้ใชข้วดนํ้ ามนั กระป๋องนํ้ ามนั หรือถงันํ้ ามนัเพื่อเก็บนํ้ ามนั นอกสถานีบริการนํ้ ามนัให้คิด

ค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของนํ้ามนัแต่ละชนิด ดงัต่อไปน้ี 

(ก) นํ้ามนัชนิดไวไฟนอ้ย 

ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๔๐๐  บาท 

 ปริมาณรวมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๕๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ข) นํ้ามนัชนิดไวไฟปานกลาง 

ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๖๐๐  บาท 

 ปริมาณรวมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๖๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ค) นํ้ามนัชนิดไวไฟมาก 

ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๘๐๐  บาท 

 ปริมาณรวมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๘๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 



๓๑ 

 

๕. การอนุญาตให้ใชถ้งัเก็บนํ้ ามนัซึงไม่รวมถึงถงัเก็บนํ้ ามนัใตพ้ื้นผิวดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของ

นํ้ามนัและปริมาตรของถงั ดงัต่อไปน้ี 

(ก) นํ้ามนัชนิดไวไฟนอ้ย 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัราถงัละ ๔๐๐  บาท 

 ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๕๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ข) นํ้ามนัชนิดไวไฟปานกลาง 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัราถงัละ ๖๐๐  บาท 

 ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๖๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ค) นํ้ามนัชนิดไวไฟมาก 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัราถงัละ ๘๐๐  บาท 

 ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๘๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 ยกเวน้นํ้ามนัดิบหรือส่ิงอ่ืนท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการกลัน่หรือผลิตนํ้ ามนัให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 

๔๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ง) ในกรณีท่ีมีการอนุญาตให้ใชถ้งันํ้ ามนัอนัมีลกัษณะแบ่งเป็นช่องสําหรับใชเ้ก็บนํ้ ามนัชนิดไวไฟ

นอ้ย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมสาํหรับถงัเก็บนํ้ ามนัน้ีในอตัราของถงัเก็บ

นํ้ามนัชนิดท่ีไวไฟมากท่ีสุด 

๖. การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บนํ้ ามันใต้พื้นผิวดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของนํ้ ามันและปริมาตร

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) นํ้ามนัชนิดไวไฟนอ้ย 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัราถงัละ ๒๐๐  บาท 

 ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๒๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ข) นํ้ามนัชนิดไวไฟปานกลาง 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัราถงัละ ๒๕๐ บาท 

 ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๒๕  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ค) นํ้ามนัชนิดไวไฟมาก 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัราถงัละ ๓๐๐  บาท 

 ปริมาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๓๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 

  



๓๒ 

 

(ง) ในกรณีท่ีมีการอนุญาตใหใ้ชถ้งันํ้ามนัใตพ้ื้นดินอนัมีลกัษณะแบ่งเป็นช่องสําหรับใชเ้ก็บนํ้ ามนัชนิดไวไฟ

นอ้ย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมสาํหรับถงัเก็บนํ้ ามนัน้ีในอตัราของถงัเก็บ

นํ้ามนัชนิดท่ีไวไฟมากท่ีสุด 

๗. การอนุญาตให้ใชถ้งัขนส่งนํ้ ามนัท่ีมีปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัราถงัละ 

๒๕๐ บาท 

๘. การต่ออายใุบอนุญาต ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมตามอตัรา ขอ้ ๑,  ๒,  ๓,  ๔,  ๕,  ๖,  ๗,  ๘ แลว้แต่กรณี 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  รับรองส่ิงปลูกสร้าง 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง  เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง เทศบาลตาํบลพรรณานิคม     วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕         ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

หลกัเกณฑ์  วธีิการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ 

 การรับรองกรรมสิทธ์ิส่ิงปลูกสร้างในท่ีดิน เป็นความประสงค์ของธนาคารท่ีให้องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ออกหนังสือรับรองกรรมสิทธ์ส่ิงปลูกสร้างให้กบัผูข้อกู้เงินจากธนาคาร เพื่อประกอบการ

พิจารณาเงินกู ้

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยืน่คาํร้อง/พร้อมหลกัฐาน   กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

๒. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร    กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๓๐ นาที) 

๓. ตรวจสอบสถานท่ี     กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๒ วนั)      

๔. ออกหนงัสือรับรอง     กองช่าง 

      (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๓  วนั 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานประกอบ 

๑. สาํเนาบตัรประชาชน ๑ ฉบบั 

๒. สาํเนาทะเบียนบา้น ๑ ฉบบั 

๓. สาํเนาโฉนดท่ีดิน/น.ส.๓/อ่ืน ๆ 

อตัราค่าธรรมเนียม 

- ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

 



๓๔ 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  ขออนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะและต่อใบอนุญาตฯ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลตาํบลพรรณานิคม วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

      (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕               ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐น.และ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น 

 

หลกัเกณฑ์  วธีิการ และเง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ 

 ผูใ้ดมีความประสงค์จะจาํหน่ายสินค้าท่ีหรือตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔ “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา่ สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่ของเอกชนและประชาชน สามารถ

ใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้มาตรา ๔๑ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะ เพื่อ

ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทัว่ไป ห้ามมิให้ผูใ้ดจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม่ว่าเป็นการ

จาํหน่ายโดยลกัษณะวิธีจดัวางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใด เป็นปกติหรือเร่ขาย เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้

พนกังานเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ิน รวมทั้งเทศบาลบญัญติัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม เร่ืองของจาํหน่ายสินคา้ในท่ี

หรือสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใบอนุญาตฯ มีอาย ุ1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกให ้

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยืน่คาํร้อง/พร้อมหลกัฐาน   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร    กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

     (ระยะเวลา ๕ นาที ) 

๓. ตรวจสอบสถานท่ี     กองช่าง / กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

     (ระยะเวลา ๑ วนั)      

๔. ออกใบอนุญาต/ชาํระค่าธรรมเนียม   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม / กองคลงั 

      (ระยะเวลา ๑ วนั) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๔  วนั 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานประกอบ 

๑. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นผูข้อรับใบอนุญาต 

๒. สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาทะเบียนบา้น ของผูช่้วยจาํหน่าย ฯ 

๓. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ ขนาด ๑x๑.๕  น้ิว ของผูรั้บใบอนุญาตและผูช่้วยจาํหน่ายคน

ละ ๓ รูป 

๔. ใบรับรองแพทยข์องผูข้อใบอนุญาต และผูช่้วยจาํหน่าย 

๕. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งจาํหน่ายสินคา้ (กรณีเร่ขายไม่ตอ้งมีแผนท่ี) 

๖. แบบขอรับใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียม 

๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหต้ั้งแผงลอยประเภทท่ี ๑  ฉบบัละ  ๕๐๐  บาท 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  ขอใบรับแจง้การขดุดินถมดิน 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง  เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง เทศบาลตาํบลพรรณานิคม     วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์  วธีิการ และเง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ 

 พระราชบญัญติัการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ครอบคลุมตาํบลและผูใ้ดประสงค์จะทาํการขุดดิน

โดยมีความลึกจากระดบัพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นท่ีปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ให้แจง้ต่อเจา้

พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินกาํหนด และผูใ้ดประสงคจ์ะทาํการถมดินโดยมีความสูงของ

เนินดินเกินกว่าระดบัท่ีดินต่างเจา้ของท่ีอยูข่า้งเคียง และมีพื้นท่ีเกิน ๑,๖๐๐  ตารางเมตร (หน่ึงไร่) ตอ้งแจง้

การถมดินต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินกาํหนด 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ผูข้อยืน่ใบแจง้(ขถด.๑)/พร้อมหลกัฐาน   กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๓๐ นาที) 

๒. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร/สถานท่ี   กองช่าง 

     (ระยะเวลา  ๑๔  วนั ทาํการ ) 

๓. ออกใบแจง้การขดุดิน/ถมดิน    กองช่าง 

     (ระยะเวลาภายใน ๗ วนั)      

๔. ชาํระค่าธรรมเนียม     กองคลงั 

      (ระยะเวลา ๓๐ นาที) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๑๕  วนั 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานประกอบ 

๑. แบบ ขถด. (ใบแจง้การขดุดิน/ถมดิน)     จาํนวน  ๑   ชุด 

๒. สาํเนาบตัรประชาชน(ผูแ้จง้)     จาํนวน  ๑   ชุด 

๓. สาํเนาทะเบียนบา้น(ผูแ้จง้)     จาํนวน  ๑   ชุด 

๔. สาํเนาเอกสารสิทธ์ิ (โฉนดท่ีดิน นส.๓ก    นส.๓ อ่ืน ๆ   จาํนวน  ๑   ชุด 

๕. แผนท่ีแสดงบริเวณท่ีจะทาํการขดุดิน/ถมดิน 

๖. แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคาํนวณ จาํนวน  ๑   ชุด 

๗. หนงัสือรับรองการออกแบบและคาํนวณการขุดดิน/ถมดิน จาํนวน  ๑   ชุด 

๘.สาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  จาํนวน  ๑   ชุด 

๙. หนงัสือยนิยอมท่ีจะปฏิบติัไม่ใหเ้กิดความรําคาญต่อการใชร้ถใชถ้นนในการขดุดิน/ถมดิน 

๑๐. หนงัสือยนิยอมใหท้าํการขดุดิน/ถมดิน (จากเจา้ของท่ีดิน) 

 - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 

๑๑. หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานขดุดิน/ถมดิน (วศิวกรรมควบคุม) 

  - สาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของผูค้วบคุมงาน 

๑๒. หนงัสือยนิยอมใหท้าํการขดุดิน/ถมดิน ของเจา้ของท่ีดินบริเวณใกลเ้คียงทุกรายท่ีมีพื้นท่ีติดกนั 

 - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 

ค่าธรรมเนียม 

ลาํดับที ่ ประเภท      อตัราค่าธรรมเนียม 

๑  ค่าธรรมเนียม 

๑.๑  ใบรับแจง้  การขดุดิน  หรือถมดิน    ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

๑.๒  ค่าคดัสาํเนา หรือถ่ายเอกสาร    หนา้ละ ๑  บาท 

๑.๓  ค่ารับรองสาํเนา      หนา้ละ  ๕  บาท 

๒  ค่าใช้จ่าย 

๒.๑  ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานท่ีขดุดิน ใหจ่้ายเท่าท่ีจาํเป็นและใชจ่้าย 

  หรือถมดิน      จริง 

  ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขดุดิน ใหจ่้ายเท่าท่ีจาํเป็นตาม 

  หรือถมดิน      ระเบียบของทางราชการของ 

         ทางราชการแก่ผูไ้ปทาํงาน 

         เท่าอตัราของทางราชการ 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 



 

๓๙ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ร้ือถอน/ดดัแปลง/เคล่ือนยา้ย 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง  เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง เทศบาลตาํบลพรรณานิคม     วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕        ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์  วธีิการ และเง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ 

 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูท่ี้ประสงคจ์ะดาํเนินการก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอน  

หรือ เคล่ือนยา้ยอาคาร จะตอ้งยืน่เอกสารคาํขอรับใบอนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อนดาํเนินการ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยืน่คาํขอ (แบบ ข.๑)   กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

๒. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร    กองช่าง 

     (ระยะเวลา  ๓  วนั ทาํการ) 

๓. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถานท่ี    กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๗ วนั ทาํการ)      

๔. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบแบบแปลน   กองช่าง 

      (ระยะเวลา ๑๐ วนั ทาํการ) 

๕. เสนอผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติั    กองช่าง 

       (ระยะเวลา ๕ วนั ทาํการ) 

๖. ชาํระค่าธรรมเนียม     กองคลงั 

        (ระยะเวลา  ๑๐  นาที) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๒๖  วนั ทาํการ 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานประกอบ 

๑. แบบฟอร์มคาํขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑)      จาํนวน  ๑   ชุด 

 

 



 

๔๒ 

 

๒. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต    จาํนวน  ๑   ฉบบั 

- สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต     จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๓. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต    จาํนวน  ๑   ฉบบั 

- สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต     จาํนวน  ๑   ฉบบั 

-สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกใหไ้ม่เกิน ๖  เดือน จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๔. สาํเนาหลกัฐานโฉนดท่ีดิน นส.๓  นศ.๓ก ทุกหนา้ขนาดเท่าฉบบัจริง   จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๕. กรณีผูข้ออนุญาตก่อสร้างอาคารในท่ีดินบุคคลอ่ืน 

- หนงัสือแสดงความยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารในท่ีดิน   จาํนวน  ๑   ฉบบั 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของเจา้ของท่ีดิน    จาํนวน  ๑   ฉบบั 

- สาํเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของท่ีดิน     จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๖. กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ท่ีดินต่างเจา้ของ) 

 - หนงัสือแสดงความยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน   จาํนวน  ๑   ฉบบั 

 - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของเจา้ของท่ีดินดา้นท่ีชิดเขต  จาํนวน  ๑   ฉบบั 

- สาํเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของท่ีดินดา้นท่ีชิดเขต    จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๗.กรณีเจา้ของอาคารไม่ไดม้ายืน่ขออนุญาตดว้ยตนเอง 

- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์    จาํนวน  ๑   ฉบบั  

๘. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม    จาํนวน  ๑   ฉบบั  

(กรณีท่ีเป็นอาคารท่ีมีลกัษณะ/ ขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม) 

๙. สาํเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรม   จาํนวน  ๑   ฉบบั  

๑๐. รายการคาํนวณโครงสร้าง       จาํนวน  ๑   ฉบบั  

๑๑. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม    จาํนวน  ๑   ฉบบั  

 (กรณีเขา้ข่ายตอ้งควบคุมตามกฎกระทรวง) 

๑๒. สาํเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม  จาํนวน  ๑   ฉบบั  

๑๓. แผนผงับริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน   จาํนวน  ๕   ชุด 

ค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมการกรอกใบอนุญาต  

๑. ใบอนุญาตก่อสร้าง     ฉบบัละ  ๒๐  บาท 

๒. ใบอนุญาตดดัแปลง     ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

๓.ใบอนุญาตร้ือถอน     ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

๔. ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย     ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

๕. ใบรับรอง      ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

๖. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ฉบบัละ  ๑๐  บาท 



 

๔๓ 

 

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต  

๑. ใบอนุญาตก่อสร้าง     ฉบบัละ  ๒๐  บาท 

๒. ใบอนุญาตดดัแปลง     ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

๓.ใบอนุญาตร้ือถอน     ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

๔. ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย     ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 

๑. อาคารสูงไม่เกิน ๒ ชั้น หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท 

๒. อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แต่ไม่เกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๒ บาท 

๓. อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๔ บาท 

๔. อาคารพิเศษหรืออาคารท่ีจะตอ้งมีพื้นรับนํ้ าหนกับรรทุกชั้นใดชั้นหน่ึงเกิน ๕๐๐  กก./ตารางเมตร ตาราง

เมตรละ ๔ บาท  

๕. ท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกรถสาํหรับอาคาร ตารางเมตรละ ๐.๔๐ บาท 

๖. ป้าย คิดตามพื้นท่ีของป้าย ตารางเมตรละ ๔ บาท 

๗. ทางหรือท่อระบายนํ้า ร้ัว รวมทั้งประตูร้ัวหรือกาํแพง คิดตามความยาว เมตรละ ๑ บาท 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี สํานัก

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๔ 

งานทีใ่ห้บริการ  การออกหนงัสือรับรองการแจง้และใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหารและต่ออายหุนงัสือรับรองการแจง้และใบอนุญาตฯ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการใช้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์  

      (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด)  

โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕                ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ๓ 

ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕ มาตรา ๔ “สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร” หมายความว่า 

อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทางสาธารณะ ท่ีจดัไวเ้พื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจน

สําเร็จและจาํหน่ายให้ผูซ้ื้อสามารถบริโภคได้ทนัท่ี ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการจาํหน่ายโดยจดัให้มีบริเวณไว้

สําหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือนาํไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม “สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร 

สถานท่ี หรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทางสาธารณะ ท่ีจดัไวส้ําหรับเก็บอาหารอนัมีสภาพเป็นของสดหรือ

ของแหง้ หรืออาหารสาํเร็จรูปลกัษณะอ่ืนใด ซ่ึงผูซ้ื้อตอ้งนาํไปทาํ ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลงั  

มาตรา ๓๘ ผูใ้ดจะจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นท่ีใดซ่ึง

มีพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตอ้งได้รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงาน

ทอ้งถ่ินตามมาตรา ๕๖  ถ้าสถานท่ีดังกล่าวมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจา้พนักงาน

ทอ้งถ่ิน  เพื่อขอรับหนงัสือรับรองการแจง้ตามมาตรา  ๔๘  ก่อนการจดัตั้ง  รวมถึงเทศบญัญติัเทศบาลตาํบล

พรรณานิคม เร่ือง สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ หนงัสือรับรองการแจง้ฯ และ

ใบอนุญาตฯ มีอาย ุ๑ ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกให ้

 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ผูป้ระกอบการยืน่แบบขอรับหนงัสือรับรองการแจง้ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

หรือใบอนุญาตฯ พร้อมหลกัฐาน  

เจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสาร  

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจา้หนา้ท่ีออกตรวจพื้นท่ีและสถานท่ีตั้งประกอบกิจการ  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

แนะนาํดา้นสุขาภิบาล 

 (ระยะเวลา ๑ วนัทาํการ) 

๓. ผูข้ออนุญาตชาํระค่าธรรมเนียม   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

 



๔๕ 

 

๔.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาออกหนงัสือรับรองการแจง้  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

หรือใบอนุญาต 

 (ระยะเวลา ๑ วนัทาํการ) 

๕. รับหนงัสือรับรองการแจง้หรือใบอนุญาต  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน ๔ วนั 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. แบบขอรับใบอนุญาต     จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูข้ออนุญาต  จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓. สาํเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต   จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔. ใบรับรองแพทย ์(ผูส้มัผสัอาหาร)   จาํนวน ๑ ฉบบั 

๕. หนงัสือรับรองการแจง้หรือใบอนุญาตฉบบัเดิม (ถา้มี) จาํนวน ๑ ฉบบั 

๖. หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน ๑ ฉบบั 

ผูม้อบและผูรั้บมอบ กรณีผูข้อรับหนงัสือรับรองการแจง้ 

ไม่สามารถดาํเนินการดว้ยตนเอง(กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล) 

๗. หนงัสือรับรองบริษทั(กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล)  จาํนวน ๑ ฉบบั 

ค่าธรรมเนียม 

การออกหนงัสือรับรองการแจง้จดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

๑. จดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ข้ึน

ไป         ฉบบัละ ๕๕๐ บาท 

๒.  ใชส้ถานท่ีเป็นท่ีทาํนํ้าแขง็โดยใชเ้คร่ืองจกัรประกอบกิจการไม่เกิน ๒ แรงมา้  ฉบบัละ ๕๕๐ บาท 

๓.  ใชส้ถานท่ีเป็นท่ีทาํนํ้าแขง็โดยใชเ้คร่ืองจกัรประกอบกิจการเกิน ๒ แรงมา้       ฉบบัละ ๒,๕๐๐ บาท 

๔.  การจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใดๆประกอบการพื้นท่ีไม่เกิน   

๒๐๐ ตารางเมตรและมิใช่การขายของในตลาด                                   ฉบบัละ ๔๐๐ บาท 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตนสามารถติดต่อร้องเรียนไดท่ี้ สาํนกัปลดัเทศบาล

ตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตูแ้สดงความ

คิดเห็น 

 

 

 

 

 



 ๔๖ 

 

แผนภูมิข้ันตอนการย่ืนขอหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารดานสาธารณสุข 

ข้ันตอนการใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตอไดท่ี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลตําบลพรรณานิคม 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูขออนุญาตย่ืนแบบคําขออนุญาตฯพรอมเอกสาร  เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 

(5 นาที) 

2. เจาหนาที่ออกตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแนะนําดานสุขาภิบาล(1วันทําการ ) 

4. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต ( 1 วันทําการ ) 

3. ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียม 

5. รับใบอนุญาต  



๔๗ 

 

งานทีใ่ห้บริการ  การออกใบอนุญาตจดัตั้งตลาด และต่ออายใุบอนุญาตฯ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการใช้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์  

งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด)  

โทรศพัท ์: ๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐ น.และ ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ “ตลาด” หมายความวา่ สถานท่ีซ่ึงปกติ

จดัไวใ้ห้ผูค้า้ใชเ้ป็นท่ีชุมนุมเพื่อจาํหน่ายสินคา้ประเภทสัตว ์เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้หรืออาคารอนัมีสภาพเป็น

ของสด ประกอบหรือปรุงแลว้ หรือของเสียง่าย ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็

ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจดัไวส้าํหรับใหผู้ค้า้ใชเ้ป็นท่ีชุมนุมเพื่อจาํหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าว

เป็นประจาํหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวนัท่ีกาํหนด มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผูใ้ดจดัตั้งตลาด เวน้แต่จะไดรั้บ

ใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๕๖  

ใบอนุญาตฯ มีอาย ุ๑ ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกให ้

 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน                     หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ผูป้ระกอบการยืน่แบบขอรับใบอนุญาตฯ   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

   พร้อมหลกัฐาน เจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสาร  

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจา้หนา้ท่ีออกตรวจพื้นท่ีและสถานท่ีตั้งประกอบกิจการ               กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

แนะนาํดา้นสุขาภิบาล  

(ระยะเวลา๑ วนัทาํการ) 

๓. ผูข้ออนุญาตชาํระค่าธรรมเนียม    กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

๔. เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาต               กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม   

 (ระยะเวลา๑ วนัทาํการ) 

๕. รับใบอนุญาตฯ                  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน ๔ วนั 

 

 

 



๔๘ 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. แบบขอรับใบอนุญาต     จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูข้ออนุญาต  จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓. สาํเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต   จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔. ทะเบียนแผงผูป้ระกอบการคา้ (ถา้มี)   จาํนวน ๑ ฉบบั 

๕. ใบอนุญาตจดัตั้งตลาดฉบบัเดิม (ถา้มี)   จาํนวน ๑ ฉบบั 

 ๖.  แผนผงัสถานท่ีประกอบการ    จาํนวน ๑ ฉบบั 

ค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตจดัตั้งตลาด ประเภทท่ี ๑  ฉบบัละ ๒,๐๐๐  บาท  

ใบอนุญาตจดัตั้งตลาด ประเภทท่ี ๒  ฉบบัละ ๑,๕๐๐  บาท 

   

การรับเร่ืองร้องเรียน 

 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตนสามารถติดต่อร้องเรียนไดท่ี้ สาํนกั

ปลดัเทศบาลตาํบลพรรณานิคม โทรศพัท ์๐๔๒-๗๗๙-๑๑๕  หรือทางเวบ็ไซต ์www.phannanikom.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

แผนภูมิข้ันตอนการย่ืนขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

ข้ันตอนการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อได้ที ่กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

เทศบาลตําบลพรรณานิคม 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. ผูขออนุญาตย่ืนแบบคําขออนุญาตฯพรอมเอกสาร  เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 

(5 นาที) 

2. เจาหนาที่ออกตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแนะนําดานสุขาภิบาล(1วันทําการ ) 

4. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต ( 1 วันทําการ ) 

3. ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียม 

5. รับใบอนุญาต  



 

คู่มือสาํหรับประชาชน 

เทศบาลตาํบลพรรณานิคม 

 
 


