
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

    พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่มกีฎหมายก าหนดใหก้ารกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต

ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน” โดยมีเป้าหมายเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนลด

ระยะของประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบดังนั้น 

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและทราบขั้นตอนการติดต่อราชการได้อย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.

๒๕๕๘ เทศบาลต าบลครบุรีใต้จึงได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดต่อกับ

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ต่อไป 

 

                                                                                        ลงชื่อ              

 

 

                                                                                         (นายสมชาติ  เดชดอน) 

                                                                                         นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สำรบัญ 

เรื่อง           หน้ำ 

การขอรับข้อมูลขา่วสารทางราชการ         ๓ 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์           ๕ 

การขึ้นทะเบียนความพิการ          ๗ 

การขึ้นทะเบียนผูสู้งอายุ           ๙ 

การขึ้นทะเบียนผูป้่วยเอดส์หรอืภูมคิุ้มกันบกพร่อง     ๑๑ 

การรับสมัครเด็กเพื่อขา้เรียนในศูนย์เด็กเล็ก                                 ๑๓ 

การช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภัย       ๑๔ 

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     ๑๖ 

การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่        ๑๘ 

การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิ       ๒๐ 

การจัดเก็บภาษีป้าย          ๒๒ 

การจดทะเบียนพาณิชย์         ๒4 

การตอ่ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (น้ ามันเชือ้เพลิง)   ๒8 

การรับรองสิ่งปลูกสร้าง         ๓2 

การขออนุญาตจ าน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ     ๓4 

การขอใบรับแจ้งการขุดดินถมดิน       ๓6 

การขอติดตั้งมาตรน้ า         ๓8 

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/รื้อถอน/ดัดแปลง/เคลื่อนย้าย    ๔0 

การออกหนังสือหนังสอืรับรองการแจง้และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร ๔3 

การออกใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด และต่ออายุใบอนุญาตฯ     ๔6 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

งำนท่ีให้บรกิำร การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บรกิำร     ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้                    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์ 0-4496-2000              ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ์   วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิ

ได้รู”้ ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของหนว่ยงานของรัฐ

และก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติตาม โดยเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิด

เป็นข้อยกเว้นเทศบาลต าบลครบุรีใต้มีศูนย์ข่าสารไว้บริการให้แก่ประชาชนสามารถเข้ามาดูข้อมูล

ข่าวสารได้ในวันท าการโดยมีผูท้ี่มคีวามประสงค์ขอข้อมูลข่าวสารสามารถยื่นค าร้องขอข้อมูลข่าวสารได้

ที่ส านักปลัด เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บรกิำร 

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

๑. กรอบค ารอ้งตามแบบขอข้อมูลขา่วสาร            ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. ยื่นค ารอ้งขอขอ้มูลข่าวสาร          ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

(ระยะเวลา ๑ นาที) 

๓. เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา            ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

เพื่ออนุมัตสิั่งการ 

(ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

๔. ส่งเรื่องให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ               ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

เพื่อค้นหาข้อมูล      

1. ชีแ้จงเหตุผลข้อมูลที่เปิดเผยได้และไม่ได้           ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

(ระยะเวลา ๑๕ นาที) 

๕. รับเอกสาร                                                ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

คัดถ่ายส าเนา/รับรองส าเนาถูกต้อง    
                     (ระยะเวลา ๓๐ นาที)      

๖. ช าระค่าธรรมเนียม     กองคลัง 

(ระยะเวลา ๕ นาที)  

 

 



๔ 

 

 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑ วัน 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ  

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน ๑ ฉบับ 

๒. แบบฟอร์มค าร้องขอขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ  จ านวน ๑ ฉบับ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ส าเนาเอกสาร A ๔            ฉบับละ 2 บาท 

ค่ารับรองส าเนาถูกต้อง A ๔  ฉบับละ ๕ บาท 

 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ ส านัก

ปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ ๐-4496-2000 หรือทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th  

หรอืตู้แสดงความคดิเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

งำนท่ีให้บรกิำร  การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บรกิำร     ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

งานนิตกิาร                                                         วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์ 0-4496-2000            ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ์   วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 การร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นเรื่องที่ประชาชนขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือ พบเห็นการ

กระท าผิดกฎหมายและรวมถึงความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชน วิธีการยื่นเรื่องการร้องทุกข์

ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ สามารถยื่นหนังสือได้ที่ 

 ๑. ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

 ๒. ตู้รับฟังความคดิเห็น 

 ๓. เว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th 

 ๔. เวทีประชาคม 

 ๕. ทางไปรษณีย์ 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บรกิำร 

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้ผิดชอบ 

 ๑.รับเรื่องราวร้องเรียนทุกข์ผา่นช่องทางดังนี้  ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

     ๑.๑ ยื่นเอกสารด้วยตนเอง 

    ๑.๒ ตู้แสดงความคดิเห็น 

    ๑.๓ เว็บไซด์ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

    ๑.๔ เวทีประชาคม 

    (ระยะเวลา ๕ นาที) 

 ๒.แจ้งเรื่องไปยังหนว่ยงานผู้รับผดิชอบ 

     (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

 ๓.เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานที่ที่ก่อให้เกิดปัญหาข้อรอ้งเรียน ร้องทุกข์ 

     (ระยะเวลา ๓ ช่ัวโมง) 

 ๔.รายงานผูบ้ริหารเพื่อแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

     (ระยะเวลา ๒๐ นาที) 

 ๕.ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

      (ระยะเวลา ๒ ช่ัวโมง) 

 



๖ 

 

๖.แจ้งให้ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่  

               (ระยะเวลา ๔ วัน) 

 ๗.ตอบกลับผูร้้องเรียน ร้องทุกข์ 

    (ระยะเวลา ๗ วัน) 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๗ วัน 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

ไม่มเีอกสารประกอบ 

ค่ำธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้องตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ส านัก

ปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

งำนท่ีให้บรกิำร  การขึน้ทะเบียนเพื่อรับเงนิสงเคราะห์เบีย้ยังชีพความพกิาร 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บรกิำร     ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

งานพัฒนาชุมชน                                              วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์  0-4496-2000                   ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ์   วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ให้ผู้พิการหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้พิการมา

ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ซึ่งผู้พิการจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความ

พิการในปีงบประมาณถัดไป 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงนิสงเครำะห์เบี้ยยังชีพควำมพิกำร 

๑.มีสัญชาติไทย 

๒.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการ 

๓.มภีูมลิ าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ตามทะเบียนบ้าน 

๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งในความอุปาการะของสถานสงเคราะหข์องรัฐ 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บรกิำร 

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้ผิดชอบ 

   ๑.เขียนค ารอ้งขอขึ้นทะเบียนผูพ้ิการ                       กองสวัสดิการสังคม  

      (ระยะเวลา ๕ นาที) 

          ๒.ตรวจสอบเอกสาร                           กองสวัสดิการสังคม 

               (ระยะเวลา ๕ นาที) 

 ๓.ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิรับเบีย้ยังชีพผู้พิการ          กองสวัสดิการสังคม 

     (ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม) 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๐ นาที 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

๑.บัตรประจ าตัวผูพ้ิการ พร้อมส าเนา     จ านวน ๑ ชุด 

๒.บัตรประจ าตัวประชาชน (ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร) พรอ้มส าเนา        จ านวน ๑ ชุด 

๓.ทะเบียนบ้านฉบับจรงิ พร้อมส าเนา     จ านวน ๑ ชุด 

๔.สมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร (ธกส.) กรณีโอนเงินเข้าบัญชี 

๕.หนังสือมอบอ านาจ กรณีให้ผู้อื่นด าเนนิการแทน 

    (กรณีผูอ้ื่นยื่นค าขอแทนผูพ้ิการ ใช้หลักฐานของผูย้ื่นค าขอแทนตามข้อ ๑ และ ๒ ด้วย) 



๘ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้องตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่     

กองสวัสดิการสังคม ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ 

www.khonbureetai.go.th ตู้แสดงความคดิเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

งำนท่ีให้บรกิำร  การขึน้ทะเบียนเพื่อรับเงนิสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้อายุ  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บรกิำร     ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

งานพัฒนาชุมชน                                           วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์  0-4496-2000                  ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ์   วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุหรือผู้แทนมายื่นค าขอขึ้น

ทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

๑.มีสัญชาติไทย 

๒.มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 

๓.มีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ตามทะเบียนบ้าน 

๔.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล 

อบต. ได้แก่ ผูร้ับเงนิบ าเหน็จ เบีย้หวัด บ านาญพิเศษ หรอืเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสู้งอายุที่อยู่ใน

สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้

พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘  

 การยื่นเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก าหนดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ ( ๕๙ ปี 

บริบูรณ์  เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ..........ถึง ๓๐ กันยายน................) มาขึ้นทะเบียนภายในเดือน

พฤศจกิายนของทุก ปี โดยมีสิทธิรับเงินในเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป  

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บรกิำร  

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้ผิดชอบ  

 ๑.เขียนค ารอ้งขอขึ้นทะเบียนผูสู้งอายุ                      กองสวัสดิการสังคม  

    (ระยะเวลา ๕ นาที)  

 ๒.ตรวจสอบเอกสาร                           กองสวัสดิการสังคม 

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๓.ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิรับเบีย้ยังชีพผู้พิการ          กองสวัสดิการสังคม 

     (ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม) 

 

 

 



๑๐ 

 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๐ นาที 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

๑.บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา       จ านวน ๑ ชุด 

๒.ทะเบียนบ้านฉบับจรงิ พร้อมส าเนา   จ านวน ๑ ชุด 

๓.สมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร (ธกส.) พร้อมส าเนา         จ านวน ๑ ชุด   (กรณีโอนเงนิเข้าบัญชี) 

๔.หนังสือมอบอ านาจ กรณีให้ผู้อื่นด าเนนิการแทน 

    (กรณีผูอ้ื่นยื่นค าขอแทนผูพ้ิการ ใช้หลักฐานของผูย้ื่นค าขอแทนตามข้อ ๑ และ ๒ ด้วย) 

ค่ำธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้องตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th 

ตู้แสดงความคดิเห็น 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

งำนท่ีให้บรกิำร  การขึน้ทะเบียนเพื่อรับเงนิสงเคราะห์ผูป้่วยเอดส์หรอืโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บรกิำร     ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

งานพัฒนาชุมชน                                                   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์  0-4496-2000                   ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ์   วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง คือผู้ป่วยที่

แพทย์ได้รับรอง และท าการวินิจฉัยแล้ว และมีช่ือในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ โดยสามารถยื่นเอกสาร

ได้ด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นแทนได้ โดยสามารถขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ได้ที่

ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ทุกวันท าการ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอผู้บริหาร

เพื่ออนุมัตผิูข้ึน้ทะเบียนจะได้รับเบีย้ยังชีพในเดือนถัดไป 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บรกิำร 

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้ผิดชอบ 

 ๑.เขียนค ารอ้งขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์                กองสวัสดิการสังคม 

    (ระยะเวลา ๕ นาที) 

 ๒.ตรวจสอบเอกสาร                          กองสวัสดิการสังคม 

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

 ๓.ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง                                 กองสวัสดิการสังคม 

              (ระยะเวลา ๔ วัน) 

๔.บันทึกเสนอผูบ้ังคับบัญชา                                กองสวัสดิการสังคม 

     (ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนที่ขอ) 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๕ วัน 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

๑.บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา               จ านวน ๑ ชุด 

๒.ทะเบียนบ้านฉบับจรงิ พร้อมส าเนา   จ านวน ๑ ชุด 

๓.สมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร (ธกส.) พรอ้มส าเนา       จ านวน ๑ ชุด (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร) 

๔.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ (แพทย์ตอ้งระบุว่าเป็นผู้ตดิเชื้อเอดส์) 

๕.หนังสือมอบอ านาจ กรณีให้ผู้อื่นด าเนนิการแทน 

    (กรณีผูอ้ื่นยื่นค าขอแทนผูพ้ิการ ใช้หลักฐานของผูย้ื่นค าขอแทนตามข้อ ๑ และ ๒ ด้วย) 

 



๑๒ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้องตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่      

กองสวัสดิการสังคม ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ 

www.khonbureetai.go.th ตู้แสดงความคดิเห็น 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

งำนท่ีให้บรกิำร  รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  กองการศกึษา เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บรกิำร     ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

กองการศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลครบุรีใต้  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์ 0-4496-2000                               ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ์   วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 ๑.เด็กที่สมัครตอ้งมภีูมลิ าเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้และพืน้ที่ใกล้เคียง 

๒.เด็กที่สมัครตอ้งมอีายุครบ ๒ ปี - ๕ ปีบริบูรณ์ 

๓.เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆที่ท า

ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บรกิำร 

ขั้นตอน      หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

 ๑.กรอกข้อมูลใบสมัคร                            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/กองการศกึษา 

    (ระยะเวลา ๕นาที) 

 ๒.เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/กองการศกึษา 

     (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๕ นาที 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

๑.ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แลว้ 

๒.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจรงิ) พรอ้มส าเนา             จ านวน ๑ ฉบับ 

๓.สูติบัตร (ฉบับจรงิ) พร้อมส าเนา                                       จ านวน ๑ ฉบับ 

๔.รูปถ่าย ขนาด ๑ นิว้ จ านวน ๓ ใบ  

๕.ต้องน าเด็กมาแสดงตนในวันยื่นใบสมัคร 

 ๖.สมุดบันทึกสุขภาพหรอืใบรับรองแพทย์ 

ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มคี่าธรรมเนียม 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้องตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กอง

การศึกษา  ส านักงาน เทศบาลต าบลครบุ รี ใต้  โทรศัพท์  0-4496-2000,  ทาง เว็บ ไซด์  

www.khonbureetai.go.th ตู้แสดงความคดิเห็น 

 



๑๔ 

 

งำนท่ีให้บรกิำร  การช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภัย 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บรกิำร     ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

๑.ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้                    ทุกวัน 

โทรศัพท์ 0-4496-2000                  ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๒.วิทยุสื่อสาร        ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๓.กู้ชพีกู้ภัย โทร.                                                             ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๔.ศูนย์นเรนทร โทร. ๑๖๖๙     ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๕.งานป้องกันสายตรงดับเพลิง โทร. ๐๔๒ – ๗๘๔ –๐๑๗ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
 

หลักเกณฑ์   วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 

๕๐ (๑)(๕)(๙) ให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัยวาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ 

โรคระบาดสัตว์น้ าการระบาดของศัตรูพืชตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชนไม่ว่าจะเกิด

จากธรรมชาตหิรือมีผูท้ าให้เกิดขึน้อุบัติเหตุหรอืเหตุอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของประชาชน

หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน  เทศบาลต าบลครบุรีใต้เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ให้

ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นประชาชนในพื้นที่และพื้นที่

ข้างเคียงแจ้งเหตุดังกล่าวได้ที่ท าการเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บรกิำร 

ขั้นตอน                          หน่วยงำนผู้ผิดชอบ 

 ๑.รับแจ้งเหตุสาธารณภัย                                                  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

              ปฏิบัติงานทันที                                                      ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

 ๒.รายงานผูบ้ังคับบัญชาและงานป้องกันสาธารณภัย   ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้

     ให้ความช่วยเหลือทันที 

 ๓.ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง      ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ระยะเวลำ 

ให้บริการทันที 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสารหรอืหลักฐานที่ต้องใช้ 

ภาพถ่าย (กรณีไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน) 

 

 



๑๕ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มคี่าธรรมเนียม 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้องตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  

ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th 

ตู้แสดงความคดิเห็น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

งำนท่ีให้บรกิำร  ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บรกิำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

งานสุขาภบิาลและสิ่งแวดล้อม    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์ 0-4496-2000                          ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ์   วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 ๑.สถานประกอบกิจการต้องต้องอยู่ห่างจากชุมชนวัด ศาสนา สถาน โบราณสถาน โรงเรียน 

สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลหรอืสถานที่อื่น ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ในกรณีที่สถานประกอบการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานสถานประกอบการนั้น จะต้องมีสภาพที่ตั้ง

ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น โดยค าแนะน าของพนักงานสาธารณสุขประกาศ ก าหนดโดยค านึงถึง

ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ นั้นๆซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรอืก่อเหตุร าคาญด้วย 

๒.สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ

สั่นสะเทือนมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ าของเสียอันตรายหรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

จะต้องด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตราย ต่อ

สุขภาพของคนงานและผูอ้าศัยบริเวณใกล้เคียง 

๓. ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปก็ได้ 

๔. ใบอนุญาตใชไ้ด้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แหง่เดียว 

๕. ใบอนุญาตที่ออกให้ มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ

ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้เท่านั้น  

๖. การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ

เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่อายุใบอนุญาต 

๗. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ

กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน        หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยื่นค าขออนุญาตฯ พร้อมเอกสาร  ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้

สิ่งแวดล้อม 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

 



 ๑๗ 

 

๒. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๓. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถาน    ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ประกอบการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

(ระยะเวลา ๑ วัน)                                                               

๔. ออกใบอนุญาต     ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

                        (ระยะเวลา ๕ นาที)   

๕. ช าระค่าธรรมเนียม     งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

(ระยะเวลา ๒ นาที) 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๔ วัน 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๓. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรอืหา้งหุ้นส่วนจ ากัดกรณีเป็นนิติบุคคล 

๔. หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรอง

ความถูกต้องของผู้อ านาจและผู้รับมอบอ านาจกรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถยื่นค าขอได้

ด้วยตนเอง 

๕. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๖. ใบอนุญาตฉบับจรงิกรณีตอ่อายุใบอนุญาต 

๗. เอกสารแจ้งการแจ้งความตอ่สถานีต ารวจ กรณีสูญหายหรอืถูกท าลาย 

๘. ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองแจง้เดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

๙. แผนที่แสดงบริเวณสถานที่ประกอบกิจการ 

๑๐. อื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร 

ค่ำธรรมเนียม 

 อัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติเทศบาลต าบลครบุรีใต้ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕  

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th 

ตู้แสดงความคดิเห็น 

 

 



๑๘  

 

งำนท่ีให้บริกำร  การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนท่ี/ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

๑. รับช าระภาษีที่ เทศบาลต าบลครบุรีใต้         วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

ออกบริการตามแผนภาษีที่ก าหนด    ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

โทรศัพท์ 0-4496-2000                          

 

หลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไขในกำรช ำระภำษี 

 ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่

ที่ดนิที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่  ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดา

หรอืนิตบิุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ หรอืครอบครองอยู่ในที่ดนิที่ไม่เป็นกรรมสทิธิข์องเอกชน ที่ดินที่

ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพืน้ที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มนี้ าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของ

ที่ดนิได้รับการยกเว้นภาษีหรอือยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน      หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

๑. รับยื่นแบบ/ลงรับ/ค านวณภาษี   งานจัดเก็บรายได้ 

ตรวจสอบ/ประเมินภาษี/แจ้งประเมินภาษี   กองคลัง 

(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 

๒. รับช าระภาษี/ออกใบเสร็จรับเงนิ   งานจัดเก็บรายได้ 

(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)    กองคลัง 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๐ นาที  

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

๑. ส าเนาโฉนดที่ดนิ นส.๓ หรอื นส.๓ก 

๒. ส าเนาบัตรประชาชน 

๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๔. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีให้ผู้อื่นท าการแทน) 

๕. ใบเสร็จรับเงนิปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

 

 

 



๑๙ 

 

กำรยื่นอุทธรณ์ 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นค าร้อง

อุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ตามแบบ ภ.บ.ท.๑๒  ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจง้การประเมิน 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

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

๒. แบบ ภ.บ.ท.๑๒ (หนังสือขออุทธรณ์การตีราคาปานกลางที่ดินหรือการประเมินภาษีบ ารุง

ท้องที่) 

๓. ส าเนาบัตรประชาชน 

๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ค่ำธรรมเนียม 

อัตรำภำษี 

ไร่ละ ๔  บาท 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้งตน้สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่      กอง

คลัง ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรี ใต้  หมายเลขโทรศัพท์  0-4496-2000,  ทางเว็บไซด์  

www.khonbureetai.go.th ตู้แสดงความคดิเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

งำนท่ีให้บริกำร  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานจดัเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนท่ี/ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

๑. รับช าระภาษีที่ เทศบาลต าบลครบุรีใต้         วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

ออกบริการตามแผนภาษีที่ก าหนด    ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

โทรศัพท์ 0-4496-2000                          

๒.  

หลักเกณฑ์  วธิีกำร  และเงื่อนไขในกำรช ำระภำษี 

 ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ที่ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องไปกับ

โรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างนัน้ทรัพย์สินที่ตอ้งเสียภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ ได้แก่ โรงเรอืนหรอืสิ่งปลูกสร้าง 

และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ท าการ ค้าขาย ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา 

มารดาบุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้และไม่เข้าข้อยกเว้นตาม

กฎหมาย 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน      หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 

๑. รับยื่นแบบ/ลงรับ/ค านวณภาษี   กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ 

(ตรวจสอบ/ประเมินภาษี/แจ้งประเมินภาษี   

 (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 

๒. รับช าระภาษี/ออกใบเสร็จรับเงนิ   กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ 

(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๐ นาที 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

๑. ส าเนาบัตรประชาชน 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๓. สัญญาเชา่กรณีเชา่ 

๔. ส าเนาทะเบียนบ้านพาณิชย์ (ถ้ามี) 

๕. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถติดต่อดว้ยตนเองได้) 

๖. แผนที่ตั้งพอสังเขป 

๗. อื่นๆ 



๒๑ 

กำรยื่นอุทธรณ์ 

 เมื่อผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้ว ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษีให้ยื่น

ค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี

(ภ.ร.ด.๘) 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

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

๒. แบบภ.ร.ด.๙ (ค ารอ้งขอให้พิจารณาการประเมนิภาษีโรงเรือนและที่ดนิ) 

๓. ส าเนาบัตรประชาชน 

๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ค่ำธรรมเนียม 

อัตรำภำษี 

ขึน้อยู่กับพืน้ที่ ที่ใชป้ระโยชน์ในการประกอบกิจการในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ตามที่เทศบาลก าหนด

ไว้ 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้งตน้สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่      กอง

คลัง ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรี ใต้  หมายเลขโทรศัพท์  0-4496-2000,  ทางเว็บไซด์  

www.khonbureetai.go.th ตู้แสดงความคดิเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

งำนท่ีให้บริกำร  การจัดเก็บภาษีป้าย 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนท่ี/ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

๑. รับช าระภาษีที่ งานจัดเก็บรายได้              วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

ออกบริการตามแผนภาษีที่ก าหนด    ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

โทรศัพท์ 0-4496-2000                          

๒.  

หลักเกณฑ์  วธิีกำร  และเงื่อนไขในกำรช ำระภำษี 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ก าหนดให้ผู้เป็นเจ้าของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ

เพื่อเสียภาษีป้าย ตั้งแตว่ันที่ ๑ มกราคม ถึงสิน้เดือนมนีาคม ณ ที่ท าการเทศบาล การก าหนดช าระภาษี 

นับจากได้รับการแจ้งการประเมนิภายใน ๑๕ วัน กรณีที่มกีารประเมนิภาษีป้าย ตั้งแต ่๓,๐๐๐ บาทเป็น

ต้นไป ผู้เสียภาษีสามารถผ่อนช าระเป็นงวด ๆ เท่า ๆ กันได้ แต่ต้องยื่นค าขอผ่อนช าระก่อนครบ

ก าหนดเวลาที่ต้องช าระภาษี การช าระภาษีเกินก าหนดเวลา หรือยื่นแบบเกินก าหนดต้องเสียเงินเพิ่ม 

ตามกฎหมายก าหนด การประเมนิภาษีป้าย ตามเกณฑก์ าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

๑.รับยื่นแบบ/ลงรับ/ค านวณภาษี     งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

   ตรวจสอบ/ประเมินภาษี/แจ้งประเมินภาษี    

   (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 

๒. รับช าระภาษี/ออกใบเสร็จรับเงนิ    งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

      (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)      

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๐ นาที 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๒. ส าเนาบัตรประชาชน 

๓. สัญญาเชา่ (กรณีเชา่) 

๔. รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ลักษณะข้อความ และขนาดรูปร่างของป้าย 

๕. ส าเนาทะเบียนพาณชิย์ (ถ้ามี)  

๖. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 

๗. แผนที่ตั้งพอสังเขป 

 



๒๓ 

 

กำรยื่นอุทธรณ์ 

 ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจง้การประเมินแล้ว  ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นค าร้องอุทธรณ์ต่อ

พนักงานเจ้าหนา้ที่ตามแบบ ภ.ป.๔ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมนิ 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

๑. แบบ ภ.ป.๓ (หนังสอืแจง้การประเมินภาษีป้าย) 

๒. แบบ ภ.ป.๔ (หนังสอือุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย) 

๓. ส าเนาบัตรประชาชน 

๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ค่ำธรรมเนียม 

อัตรำภำษี 

 ฐานภาษีและอัตรา คือเนื้อที่ของป้ายและประเภทของป้ายรวมกัน ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขต

ก าหนดได้ การค านวณพืน้ที่ป้ายใหเ้อาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดเป็นขอบเขตของป้าย ถ้าเป็น

ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ให้ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตส าหรับ

ก าหนดส่วนที่กว้างที่สุดและยาวที่สุด แล้ว ค านวณเป็นตารางเซนติเมตร เศษของ ๕๐๐ ตาราง

เซนติเมตรถ้าเกินครึ่งให้นับเป็น ๕๐๐ เซนติเมตร ถ้าต่ ากว่าปัดทิ้ง ประกอบกับประเภทของป้าย 

ค านวณเป็นค่าภาษีป้ายที่ตอ้งช าระ โดยก าหนดอัตราภาษีป้ายดังนี้ 

(๑) ป้ายที่มอีักษรไทยล้วน คิดอัตรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 

(๒) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิด

อัตรา ๒๐ บาท ตอ่ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 

(๓) ป้ายดังต่อไปนีใ้ห้คิดอัตรา ๔๐ บาท ตอ่ ๕๐๐ ตาราวเซนติเมตร 

(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรอืเครื่องหมายใด หรอืไม่ 

(ข) ป้ายที่มอีักษรไทยบางสว่น หรอืทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรตา่งประเทศ 

(๔) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรอืเครื่องหมายบางสว่น ในป้ายที่ได้เสียภาษี

แล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษี ป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 

และให้เสียเฉพาะจ านวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 

(๕) ป้ายทุกประเภทเมื่อค านวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ ๒๐๐ 

บาท ให้เสียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กอง

คลัง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

   

 

 



๒๔ 

 

งำนท่ีให้บริกำร  การจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนท่ี/ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

๑. รับจดทะเบียนพาณิชย์ที่งานจัดเก็บรายได้      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์ 0-4496-2000     ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์  วธิีกำร  และเงื่อนไขในกำรจดทะเบียนพำณิชย์ 

 พาณิชยกิจ หมายถึง กิจการในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือ

กิจการอย่างอื่นที่เป็นการค้า วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวม

สถิติและทราบหลัดฐานของผู้ประกอบพาณิชย์กิจที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและ

สงเสริมด้านการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นการสงเสริมด้านการพาณิชย์และการ

อุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ผู้ประกอบกิจสามารถใช้

เป็นหลักฐานในทางการคา้ได้ 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน        หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

๑.กรอกแบบค าขอ/ตรวจสอบหลักฐาน    งานจัดเก็บรายได้ 

    (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)     กองคลัง 

๒. ออกใบทะเบียนพาณชิย์     งานจัดเก็บรายได้ 

     (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)     กองคลัง 

๓. ออกใบเสร็จ/ช าระค่าธรรมเนียม    งานจัดเก็บรายได้ 

     (ระยะเวลา ๒ นาที/ราย      กองคลัง 

๔. ลงทะเบียนคุม      งานจัดเก็บรายได้ 

     (ระยะเวลา ๒ นาที/ราย)     กองคลัง 

ระยะเวลำ 

ใช้เวลาทั้งสิน้ ๑๕ นาที 

เอกสำรประกอบค ำจดทะเบียนพำณิชย์ (ต้ังใหม่) 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของเจ้าของหรอืผู้จัดการ 

๒. หนังสือใหค้วามยินยอมให้ใชส้ถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

๓. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ ขอเลขที่บ้านหรือส าเนา

สัญญาเช่าหรือเอกสารสิทธิ์ อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ความยินยอม(กรณีเช่าช่วงต้องแนบ

สัญญาเชา่ช่วง) 



๒5 

 

๔. แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแหง่ใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 

๕. หนังสือมอบอ านาจ/ส าเนาบัตรประจ าตัวผูร้ับมอบอ านาจ (ถ้ามี)  

๖. กรณีประกอบพาณิชย์กิจการขายหรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์

ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งส าเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้

จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือส าเนา

ใบเสร็จรับเงนิตามประมวลรัษฎากรหรอืหลักฐานการซือ้ขายจากต่างประเทศ 

๗. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือเครื่องประดับ ซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องด าเนินการ

และให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

   ๗.๑ ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจ านวนเงินทอนโดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้

ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงนิทอน หรอืชีแ้จงเป็นหนังสอื พร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้ 

  ๗.๒ หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดกรรมการผู้มี

อ านาจของหา้งหุ้นสว่นหรอืบริษัทแล้วแต่กรณี 

๘. กรณีเป็นหา้งหุน้ส่วนสามัญ คณะบุคคลหรอืกิจการร่วมค้า ให้แนบหนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

สามัญ คณะบุคคลหรอืกิจการรว่มค้า 

๙. กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้แนบส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

๑๐. กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศใหแ้นบเอกสารเพิ่มเติม 

   ๑๐.๑ ส าเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งมีรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุที่ประสงค์ ทุน 

ที่ตัง้ ส านักงานรายชื่อกรรมการ และอ านาจกรรมการ 

   ๑๐.๒ หนังสือแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบด าเนนิกิจการในประเทศ 

   ๑๐.๓ ใบอนุญาตท างานของผู้รับผดิชอบด าเนนิกิจการในประเทศ (กรณีเป็นบุคคลต่างดา้ว) 

   ๑๐.๔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว หรอืหนังสือรับรองการใช้สทิธิ์ (ถ้ามี) 

๑๑. กรณีเป็นหา้งหุ้นสว่นจดทะเบียน บริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด ให้แนบส าเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนที่ระบุวัตถุประสงค์ตามที่ขอจดทะเบียน 

๑๒. กรณีเป็นการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ รายละเอียดเกี่ยวกับ

เว็บไซด์ที่ใช้ในการประกอบกิจการ (ถ้ามีหลายเว็บไซด์ ให้กรอกเว็บไซด์ละ ๑ แผ่น)  

เอกสำรประกอบค ำจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำร) 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องกำรใช้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัว/ทะเบียนบ้านของเจ้าของหรอืผู้จัดการ ตามแตก่รณี 

๒. ใบทะเบียนพาณชิย์ 

๓. ส าเนาหลักฐานที่ตั้ง ส านักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเตมิที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) ได้แก่ 

    ๓.๑ หนังสือใหค้วามยินยอมให้ใชส้ถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่ 

    ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือผู้ขอเลขที่บ้านหรือ

ส าเนาสัญญาเชา่โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า 

    ๓.๓ แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 

๔. หนังสือมอบอ านาจ/ส าเนาบัตรประจ าตัวผูร้ับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
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๕. สัญญาหรอืข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคล หรอืกิจการร่วมค้า 

๖. ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในประเทศไทย (กรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอเปลี่ยนแปลง

ผูจ้ัดการสาขาในประเทศไทย 

๗. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุน้ส่วนหรอืบริษัท (กรณีหา้งหุ้นสว่นหรอืบริษัท) 

๘.กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเ้ช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก แผ่นวดีิทัศน์ ดีวีด ีหรอืแผ่นวีดีทัศน์

ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งส าเนาหนังสืออนุญาต หรือให้ส่งหนังสือรับรองให้เป็นผู้

จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ของสินค้าที่ ขายหรือให้เช่า หรือส าเนา

ใบเสร็จรับเงนิตามประมวลรัษฎากรหรอืหลักฐานการซือ้ขายจากต่างประเทศ 

๙. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือเครื่องประดับ ซึ่งประดับด้วยอัญมณีต้องด าเนินการ

และให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

    ๙.๑ ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจ านวนเงินทอนโดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้

ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงนิทอน หรอืชีแ้จงเป็นหนังสอื พร้อมแนบหลักฐานหรอืดังกล่าวแทนก็ได้ 

    ๙.๒ หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดหรือกรรการ

ผูม้ีอ านาจของหา้งหุ้นสว่นหรอืบริษัทแล้วแต่กรณี 

เอกสำรประกอบค ำจดทะเบียนเลกิประกอบพำณิยกิจ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจา้ของหรอืผูจ้ัดการตามแตก่รณี 

๒. ใบทะเบียนพาณชิย์ 

๓. ส าเนาสัญญาหรอืข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นสว่น ให้เลิก ห้างหุ้นสว่น คณะบุคคลหรอืกิจการรว่มค้า 

๔. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้างหุน้ส่วนหรอืบริษัท 

๕. หนังสือมอบอ านาจ/ส าเนาบัตรประจ าตัวผูร้ับมอบ (ถ้ามี) 

๖. ส าเนาใบมรณะบัตรของผู้ประกอบพาณชิย์กิจ (ถ้ามี) 

๗. ส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นทายาท (ถ้ามี) 

๘. หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการบัญชี (กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมาย

ต่างประเทศ) 

๙. ส าเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ (กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมาย

ต่างประเทศ) 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำจดทะเบียนพำณชิย์ 

๑. จดทะเบียนพาณชิย์     ๕๐  บาท 

๒. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ    ๒๐  บาท 

๓. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณชิยกิจ   ๒๐  บาท 

๔. ใบแทนใบทะเบียนพาณชิย์ ฉบับละ    ๒๐  บาท 

๕. ตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับทะเบียน  ครัง้ละ  ๒๐  บาท 

๖. รับรองส าเนาเอกสาร  ฉบับละ   ๓๐  บาท 
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กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กอง

คลัง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒8 

 

งำนท่ีให้บริกำร  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (น้ ามันเชื้อเพลิง)

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองชา่ง  เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนท่ี/ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

กองชา่ง เทศบาลต าบลครบุรีใต้     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์ 0-4496-2000     ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์  วธิีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมธุรกิจพลังงานตาม

พระราชบัญญัติควบคุม น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจตรา กิจการ

ควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่กิจการที่สามารถประกอบการได้ทันที  การรับแจ้งการประกอบกิจการและ

การตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่กิจการที่เมื่อจะประกอบการตอ้งแจง้ให้เจา้หน้าที่ทราบ

ก่อน การรับแจ้งการ ประกอบกิจการ การตรวจตรา และการอนุญาต กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

ได้แก่กิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจงึจะประกอบการได้ 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยื่นค าร้อง/พร้อมหลักฐาน   กองชา่ง 

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร/สถานที่   กองชา่ง 

     (ระยะเวลา ๗  วัน ) 

๓. ออกใบอนุญาต     กองชา่ง 

      (ระยะเวลา ๑ วัน) 

๔. แจ้งผูข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม   กองคลัง 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑๕  วัน 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไ้ม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิตบิุคคล) 

๒. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ

อ านาจ 
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๓. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 

๔. ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมทัณฑ์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความ

เสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออก

ใบอนุญาต) 

อัตรำค่ำธรรมเนียม 

๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท  

๒. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

๓. การอนุญาตให้ใช้ขวดน้ ามัน กระป๋องน้ ามัน หรือถังน้ ามันเพื่อเก็บน้ ามัน ภายในสถานีบริการน้ ามัน 

ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ ามันแตล่ะชนิด ดังตอ่ไปนี้ 

 (ก) น้ ามันชนิดไวไฟน้อย 

 ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐  บาทปริมาณที่เกิดจาก 

๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ 

ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ข) น้ ามันชนิดไวไฟปานกลาง 

 ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕๐  บาทปริมาณที่เกิดจาก 

๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ 

ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ค) น้ ามันชนิดไวไฟมาก 

 ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐๐  บาทปริมาณที่เกิดจาก 

๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ 

ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

๔. การอนุญาตให้ใช้ขวดน้ ามัน กระป๋องน้ ามัน หรือถังน้ ามันเพื่อเก็บน้ ามัน นอกสถานีบริการน้ ามันให้

คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ ามันแตล่ะชนิด ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) น้ ามันชนิดไวไฟน้อย 

ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐๐  บาท 

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

ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ข) น้ ามันชนิดไวไฟปานกลาง 

ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐  บาท 

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

ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ค) น้ ามันชนิดไวไฟมาก 

ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐๐  บาท 

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

ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
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๕. การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ ามันซึงไม่รวมถึงถังเก็บน้ ามันใต้พื้นผิวดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิด

ของน้ ามันและปริมาตรของถัง ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) น้ ามันชนิดไวไฟน้อย 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๔๐๐  บาท 

 ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๕๐  บาท ต่อปริมาณ 

๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ข) น้ ามันชนิดไวไฟปานกลาง 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๖๐๐  บาท 

 ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐  บาท ต่อปริมาณ 

๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ค) น้ ามันชนิดไวไฟมาก 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๘๐๐  บาท 

 ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐  บาท ต่อปริมาณ 

๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 ยกเว้นน้ ามันดิบหรือสิ่งอื่นที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตน้ ามันให้คิดค่าธรรมเนียมใน

อัตรา ๔๐  บาท ตอ่ปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ง) ในกรณีที่มกีารอนุญาตให้ใชถ้ังน้ ามันอันมลีักษณะแบ่งเป็นช่องส าหรับใช้เก็บน้ ามันชนิดไวไฟ

น้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมส าหรับถังเก็บน้ ามันนี้ในอัตราของถัง

เก็บน้ ามันชนิดที่ไวไฟมากที่สุด 

๖. การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ ามันใต้พื้นผิวดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของน้ ามันและปริมาตร

ดังตอ่ไปนี ้

(ก) น้ ามันชนิดไวไฟน้อย 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐  บาท 

 ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐  บาท ต่อปริมาณ 

๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ข) น้ ามันชนิดไวไฟปานกลาง 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๕๐ บาท 

 ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ๒๕  บาท ต่อปริมาณ 

๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ค) น้ ามันชนิดไวไฟมาก 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๓๐๐  บาท 

 ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐  บาท ต่อปริมาณ 

๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
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(ง) ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้ถังน้ ามันใต้พื้นดินอันมีลักษณะแบ่งเป็นช่องส าหรับใช้เก็บน้ ามันชนิด

ไวไฟน้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมส าหรับถังเก็บน้ ามันนี้ในอัตรา

ของถังเก็บน้ ามันชนิดที่ไวไฟมากที่สุด 

๗. การอนุญาตให้ใช้ถังขนส่งน้ ามันที่มีปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถัง

ละ ๒๕๐ บาท 

๘. การต่ออายุใบอนุญาต ให้คิดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ข้อ ๑,  ๒,  ๓,  ๔,  ๕,  ๖,  ๗,  ๘ แล้วแต่

กรณี 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กอง

ช่างเทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 
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งำนท่ีให้บริกำร  รับรองสิ่งปลูกสร้าง 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองชา่ง  เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนท่ี/ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

กองชา่ง เทศบาลต าบลครบุรีใต้     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์ 0-4496-2000     ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

หลักเกณฑ์  วธิีกำร  และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 การรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในที่ดิน เป็นความประสงค์ของธนาคารที่ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ออกหนังสือรับรองกรรมสิทธ์สิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ขอกู้เงินจากธนาคาร เพื่อประกอบการ

พิจารณาเงินกู ้

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยื่นค าร้อง/พร้อมหลักฐาน   กองชา่ง 

     (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

๒. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร    กองชา่ง 

     (ระยะเวลา ๓๐ นาที) 

๓. ตรวจสอบสถานที่     กองชา่ง 

     (ระยะเวลา ๒ วัน)      

๔. ออกหนังสอืรับรอง     กองชา่ง 

      (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๓  วัน 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบ 

๑. ส าเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 

๓. ส าเนาโฉนดที่ดนิ/น.ส.๓/อื่น ๆ 

อัตรำค่ำธรรมเนียม 

- ไม่มคี่าธรรมเนียม 
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กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กอง

ช่าง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 
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งำนท่ีให้บริกำร  ขออนุญาตจ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะและต่อใบอนุญาตฯ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานสุขาภิบาลฯ ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนท่ี/ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

งานสุขาภบิาลฯ ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์ 0-4496-2000     ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น 

 

หลักเกณฑ์  วธิีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 ผู้ใดมีความประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าที่หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔ “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่ของเอกชนและประชาชน 

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ มาตรา ๔๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทาง

สาธารณะ เพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป หา้มมใิห้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

ไม่ว่าเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด เป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับ

ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งเทศบาลบัญญัติเทศบาลต าบลครบุรีใต้ เรื่องของ

จ าหนา่ยสินค้าในที่หรอืสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใบอนุญาตฯ มีอายุ 1 ปี นับตั้งแตว่ันที่ออกให้ 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยืน่ค าร้อง/พร้อมหลักฐาน   ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร     ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

     (ระยะเวลา ๕ นาที ) 

๓. ตรวจสอบสถานที่     ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้/กองช่าง     

(ระยะเวลา ๑ วัน)      

๔. ออกใบอนุญาต/ช าระค่าธรรมเนียม   ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้/กองคลัง 

      (ระยะเวลา ๑ วัน) 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๔  วัน 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบ 

๑. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผูข้อรับใบอนุญาต 

๒. ส าเนาบัตรประชาชนหรอืส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ช่วยจ าหนา่ย ฯ 

๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด ๑x๑.๕  นิว้ ของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย

คนละ ๓ รูป 

๔. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอใบอนุญาต และผูช่้วยจ าหนา่ย 

๕. แผนที่สังเขปแสดงที่ตัง้จ าหนา่ยสินค้า (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่) 

๖. แบบขอรับใบอนุญาต 

ค่ำธรรมเนียม 

๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหต้ั้งแผงลอยประเภทที่ ๑  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 

๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอยประเภทที่ ๒  ฉบับละ  ๕๐  บาท 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น   สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th 

ตู้แสดงความคดิเห็น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓6 

 

งำนท่ีให้บริกำร  ขอใบรับแจ้งการขุดดินถมดิน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองชา่ง  เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนท่ี/ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

กองชา่ง เทศบาลต าบลครบุรีใต้     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์ 0-4496-2000     ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์  วธิีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ครอบคลุมต าบลและผู้ใดประสงค์จะท าการขุด

ดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ให้แจ้ง

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด และผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมี

ความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่เกิน ๑,๖๐๐  ตารางเมตร 

(หนึ่งไร่) ตอ้งแจง้การถมดินต่อเจา้พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูข้อยื่นใบแจ้ง(ขถด.๑)/พร้อมหลักฐาน   กองชา่ง 

     (ระยะเวลา ๓๐ นาที) 

๒. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร/สถานที่    กองชา่ง 

     (ระยะเวลา  ๑๔  วัน ท าการ ) 

๓. ออกใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน     กองชา่ง 

     (ระยะเวลาภายใน ๗ วัน)      

๔. ช าระค่าธรรมเนียม      กองคลัง 

      (ระยะเวลา ๓๐ นาที) 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑๕  วัน 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบ 

๑. แบบ ขถด. (ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน)      จ านวน  ๑   ชุด 

๒. ส าเนาบัตรประชาชน(ผูแ้จ้ง)      จ านวน  ๑   ชุด 

๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน(ผูแ้จ้ง)      จ านวน  ๑   ชุด 

๔. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดนิ นส.๓ก    นส.๓ อื่น ๆ   จ านวน  ๑   ชุด 

๕. แผนที่แสดงบริเวณที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน 

๖. แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณ  จ านวน  ๑   ชุด 

๗. หนังสือรับรองการออกแบบและค านวณการขุดดนิ/ถมดิน  จ านวน  ๑   ชุด 

๘.ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  จ านวน  ๑   ชุด 

๙. หนังสือยินยอมที่จะปฏิบัติไม่ใหเ้กิดความร าคาญต่อการใชร้ถใช้ถนนในการขุดดิน/ถมดิน 

๑๐. หนังสือยินยอมให้ท าการขุดดิน/ถมดิน (จากเจา้ของที่ดิน) 

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 

๑๑. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานขุดดิน/ถมดิน (วิศวกรรมควบคุม) 

  - ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน 

๑๒. หนังสือยินยอมให้ท าการขุดดิน/ถมดิน ของเจา้ของที่ดินบริเวณใกล้เคียงทุกรายที่มพีืน้ที่ติดกัน 

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับที ่  ประเภท     อัตรำค่ำธรรมเนียม 

๑  ค่ำธรรมเนียม 

๑.๑  ใบรับแจ้ง  การขุดดิน  หรอืถมดิน   ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๑.๒  ค่าคัดส าเนา หรอืถ่ายเอกสาร    หนา้ละ 2  บาท 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กอง

ช่าง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓8 

 

งำนท่ีให้บริกำร  ขอติดตั้งมำตรน้ ำ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองคลัง  เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนท่ี/ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

กองคลัง เทศบาลต าบลครบุรีใต้       วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์ 0-4496-2000     ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์  วธิีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 ด้วยเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ได้ออกระเบียบว่าด้วยเรื่องการใช้น้ าประปาของ เทศบาลต าบลคร

บุรีใต้ ซึ่งผู้ใดประสงค์จะใช้น้ าประปาจะต้องท าสัญญาการใช้น้ าประปากับเทศบาลต าบลครบุรีใต้ และ

จะต้องติดตัง้มาตรวัดน้ าให้เรียบร้อย 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยื่นค ารอ้ง/พร้อมหลักฐาน   กองคลัง 

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบสถานที่     กองคลัง 

     (ระยะเวลา  ๑  วัน ท าการ ) 

๓. เสนอผูบ้ริหารพิจารณาอนุมัต/ิด าเนนิการตดิตั้ง      กองคลัง 

     (ระยะเวลา ๑๕ นาที)/(ระยะเวลา ๔๕ นาที)      

๔. ช าระค่าธรรมเนียม      กองคลัง 

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๓  วัน 

 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบ 

๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  ๑   ฉบับ 

๒. ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน  ๑   ฉบับ 

ค่ำธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมขออนุญาตตดิตั้งมาตรน้ า  ตามระเบียบว่าด้วยการใช้น้ าประปาเทศบาลต าบลครบุรีใต้

จ านวน ๑๕๐ บาท  (ส าหรับค่าอุปกรณ์เกี่ยวประปาต่างๆ ผูข้ออนุญาตเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายเอง) 
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กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่กอง

ประปา เทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 
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งำนท่ีให้บริกำร  การออกใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร/รื้อถอน/ดัดแปลง/เคลื่อนย้าย 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองชา่ง  เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนท่ี/ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

กองชา่ง เทศบาลต าบลครบุรีใต้     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์ 0-4496-2000     ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์  วธิีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ที่ประสงค์จะด าเนินการก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อ

ถอน  หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร จะต้องยื่นเอกสารค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน

ด าเนนิการ 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยื่นค าขอ (แบบ ข.๑)    กองชา่ง 

     (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

๒. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร     กองชา่ง 

     (ระยะเวลา  ๓  วัน ท าการ) 

๓. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบสถานที่     กองชา่ง 

     (ระยะเวลา ๗ วัน ท าการ)      

๔. เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบแบบแปลน    กองช่าง 

      (ระยะเวลา ๑๐ วัน ท าการ) 

๕. เสนอผูบ้ริหารพิจารณาอนุมัติ    กองชา่ง 

       (ระยะเวลา ๕ วัน ท าการ) 

๖. ช าระค่าธรรมเนียม      กองคลัง 

        (ระยะเวลา  ๑๐  นาที) 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๒๖  วัน ท าการ 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบ 

๑. แบบฟอร์มค าขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร (ข.๑)  จ านวน  ๑   ชุด 

 

 

 



๔1 

 

๒. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต   จ านวน  ๑   ฉบับ 

- ส าเนาทะเบียนบ้านของผูข้ออนุญาต     จ านวน  ๑   ฉบับ 

๓. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิตบิุคคล 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต   จ านวน  ๑   ฉบับ 

- ส าเนาทะเบียนบ้านของผูข้ออนุญาต     จ านวน  ๑   ฉบับ 

-ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไ้ม่เกิน ๖  เดือน จ านวน  ๑   ฉบับ 

๔. ส าเนาหลักฐานโฉนดที่ดนิ นส.๓  นศ.๓ก ทุกหน้าขนาดเท่าฉบับจรงิ   จ านวน  ๑   ฉบับ 

๕. กรณีผูข้ออนุญาตก่อสรา้งอาคารในที่ดินบุคคลอื่น 

- หนังสือแสดงความยินยอมใหก้่อสร้างอาคารในที่ดิน   จ านวน  ๑   ฉบับ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจา้ของที่ดิน    จ านวน  ๑   ฉบับ 

- ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน     จ านวน  ๑   ฉบับ 

๖. กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอื่น (ที่ดนิต่างเจา้ของ) 

 - หนังสือแสดงความยินยอมใหก้่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน  จ านวน  ๑   ฉบับ 

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจา้ของที่ดินดา้นที่ชดิเขต  จ านวน  ๑   ฉบับ 

- ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินดา้นที่ชดิเขต   จ านวน  ๑   ฉบับ 

๗.กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 

- หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์    จ านวน  ๑   ฉบับ 

๘. หนังสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    จ านวน  ๑   ฉบับ 

(กรณีที่เป็นอาคารที่มลีักษณะ/ ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

๙. ส าเนาหรอืภาพถ่ายใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   จ านวน  ๑   ฉบับ 

๑๐. รายการค านวณโครงสรา้ง       จ านวน  ๑   ฉบับ 

๑๑. หนังสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม    จ านวน  ๑   ฉบับ 

(กรณีเข้าข่ายต้องควบคุมตามกฎกระทรวง) 

๑๒. ส าเนาหรอืภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  จ านวน  ๑   ฉบับ 

๑๓. แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน   จ านวน  ๕   ชุด 

ค่ำธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียมกำรกรอกใบอนุญำต  

๑. ใบอนุญาตก่อสรา้ง     ฉบับละ  ๒๐  บาท 

๒. ใบอนุญาตดัดแปลง     ฉบับละ  ๑๐  บาท 

๓.ใบอนุญาตรือ้ถอน     ฉบับละ  ๑๐  บาท 

๔. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย    ฉบับละ  ๑๐  บาท 

๕. ใบรับรอง      ฉบับละ  ๑๐  บาท 

๖. ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรับรอง  ฉบับละ  ๑๐  บาท 

 



๔2 

 

ค่ำธรรมเนียมกำรต่อใบอนุญำต  

๑. ใบอนุญาตก่อสรา้ง     ฉบับละ  ๒๐  บาท 

๒. ใบอนุญาตดัดแปลง     ฉบับละ  ๑๐  บาท 

๓.ใบอนุญาตรือ้ถอน     ฉบับละ  ๑๐  บาท 

๔. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย    ฉบับละ  ๑๐  บาท 

ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำงหรอืดัดแปลงอำคำร 

๑. อาคารสูงไม่เกิน ๒ ช้ัน หรอืสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท 

๒. อาคารสูงเกิน ๒ ช้ัน แตไ่ม่เกิน ๓ ช้ัน หรอืสูงเกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๒ บาท 

๓. อาคารสูงเกิน ๓ ช้ัน หรอืสูงเกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๔ บาท 

๔. อาคารพิเศษหรืออาคารที่จะต้องมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหนึ่งเกิน ๕๐๐  กก./ตารางเมตร 

ตารางเมตรละ ๔ บาท  

๕. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถส าหรับอาคาร ตารางเมตรละ ๐.๔๐ บาท 

๖. ป้าย คิดตามพืน้ที่ของป้าย ตารางเมตรละ ๔ บาท 

๗. ทางหรอืท่อระบายน้ า รั้ว รวมทั้งประตูรัว้หรอืก าแพง คิดตามความยาว เมตรละ ๑ บาท 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กอง

ช่าง เทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 
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งำนท่ีให้บรกิำร การออกหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จ าหนา่ยอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหารและต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตฯ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรใช้บริกำร     ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

งานสุขาภบิาลฯ ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์ : 0-4496-2000     ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔ “สถานที่จ าหน่ายอาหาร” 

หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร

หรอืปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายใหผู้ซ้ื้อสามารถบริโภคได้ทันที่ ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดย

จัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม “สถานที่สะสมอาหาร” 

หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหาร

อันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้ง หรืออาหารส าเร็จรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า ประกอบ 

หรอืปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง  

มาตรา ๓๘ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่

ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตำรำงเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖  ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตำรำงเมตร ต้องแจ้งต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา  ๔๘  ก่อนการจัดตั้ง  รวมถึงเทศ

บัญญัติเทศบาลต าบลครบุรีใต้ เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓  

หนังสือรับรองการแจง้ฯ และใบอนุญาตฯ มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแตว่ันที่ออกให้ 

 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บรกิำร 

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูป้ระกอบการยื่นแบบขอรับหนังสอืรับรองการแจ้ง งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

หรอืใบอนุญาตฯ พร้อมหลักฐาน  

เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร  

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพืน้ที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ  งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

แนะน าด้านสุขาภบิาล 

 (ระยะเวลา ๑ วันท าการ) 

๓. ผูข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม   งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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๔.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกหนังสอืรับรองการแจ้ง   งานสุขาภบิาลฯ 

สิ่งแวดล้อมหรอืใบอนุญาต 

 (ระยะเวลา ๑ วันท าการ) 

๕. รับหนังสอืรับรองการแจ้งหรอืใบอนุญาต    งานสุขาภบิาลฯ 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิน้ไม่เกิน ๔ วัน 

 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

๑. แบบขอรับใบอนุญาต      จ านวน ๑ ฉบับ 

๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูข้ออนุญาต   จ านวน ๑ ฉบับ 

๓. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต    จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. ใบรับรองแพทย์ (ผูส้ัมผัสอาหาร)    จ านวน ๑ ฉบับ 

๕. หนังสอืรับรองการแจ้งหรอืใบอนุญาตฉบับเดิม (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 

๖. หนังสอืมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

ผูม้อบและผูร้ับมอบ กรณีผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

ไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเอง(กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 

๗. หนังสอืรับรองบริษัท(กรณีที่เป็นนิติบุคคล)   จ านวน ๑ ฉบับ 

ค่ำธรรมเนียม 

การออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหนา่ยอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

๑. จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืน้ที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

ขึน้ไป         ฉบับละ ๕๕๐ บาท 

๒.  ใช้สถานทีเ่ป็นที่ท าน้ าแข็งโดยใช้เครื่องจักรประกอบกิจการไม่เกิน ๒ แรงม้า  ฉบับละ ๕๕๐ 

บาท 

๓.  ใช้สถานที่เป็นที่ท าน้ าแข็งโดยใช้เครื่องจักรประกอบกิจการเกิน ๒ แรงม้า    ฉบับละ ๒,๕๐๐ 

บาท 

๔.  การจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรอืสะสมอาหารในอาคารหรอืพืน้ที่ใดๆประกอบการพืน้ที่ไม่

เกิน   ๒๐๐ ตารางเมตรและมิใช่การขายของในตลาด         ฉบับละ ๔๐๐ บาท 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  ส านัก

ปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 



 ๔5 

 

แผนภูมิขัน้ตอนกำรยื่นขอหนังสือรับรองกำรแจ้งหรือใบอนญุำต 

จัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนทีส่ะสมอำหำรด้ำนสำธำรณสุข  

ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตดิต่อได้ที่งำนสุขำภิบำลฯ ส ำนักปลัดเทศบำล 

เทศบำลต ำบลครบุรใีต้ 

 

 

 

 

 

 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นแบบค าขออนุญาตฯพร้อมเอกสาร  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

(5 นาที) 

 

2. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแนะน าด้านสุขาภิบาล(1วันท าการ ) 

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต ( 1 วันท าการ ) 

3. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 

5. รับใบอนุญาต  
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งำนท่ีให้บรกิำร  การออกใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด และต่ออายุใบอนุญาตฯ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   งานสุขาภบิาล ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรใช้บริกำร     ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม     ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 

โทรศัพท์ : 0-4496-2000   

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ “ตลาด” หมายความว่า สถานที่

ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาคารอันมี

สภาพเป็นของสด ประกอบหรอืปรุงแล้ว หรอืของเสียงา่ย ทั้งนี ้ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่น

ด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่าย

สินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใด

จัดตัง้ตลาด เว้นแตจ่ะได้รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖  

ใบอนุญาตฯ มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ออกให้ 

 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บรกิำร 

ขั้นตอน                หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูป้ระกอบการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตฯ    งานสุขาภบิาลฯ 

สิ่งแวดล้อมพร้อมหลักฐาน เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร   

    (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพืน้ที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ                งานสุขาภบิาลฯ 

แนะน าด้านสุขาภบิาล  

    (ระยะเวลา๑ วันท าการ) 

๓. ผูข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม     งานสุขาภบิาลฯ 

๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต                งานสุขาภบิาลฯ 

    (ระยะเวลา๑ วันท าการ) 

๕. รับใบอนุญาตฯ                   งานสุขาภบิาลฯ 

 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิน้ไม่เกิน ๔ วัน 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

๑. แบบขอรับใบอนุญาต      จ านวน ๑ ฉบับ 

๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูข้ออนุญาต   จ านวน ๑ ฉบับ 

๓. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต    จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. ทะเบียนแผงผู้ประกอบการค้า (ถ้ามี)    จ านวน ๑ ฉบับ 

๕. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับเดิม (ถ้ามี)   จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๖.  แผนผังสถานที่ประกอบการ     จ านวน ๑ ฉบับ 

ค่ำธรรมเนียม 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภทที่ ๑  ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท  

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภทที่ ๒  ฉบับละ ๑,๕๐๐  บาท 

   

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  กอง 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0-4496-2000, ทางเว็บไซด์ www.khonbureetai.go.th ตู้

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔8 

 

แผนภูมิขั้นตอนกำรยื่นขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 

ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อได้ที่งำนสุขำภิบำลฯ ส ำนักปลัดเทศบำล 

เทศบำลต ำบลครบุรีใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นแบบค าขออนุญาตฯพร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

(5 นาที) 

 

2. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแนะน าด้านสุขาภิบาล(1วันท าการ ) 

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต ( 1 วันท าการ ) 

3. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 

5. รับใบอนุญาต  

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 


