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1 
แนวทำงกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 

1. ที่มำ 
   เนื่องด้วยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้งในการขออนุญาตหรือ
ด าเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา เอกสารและ
หลักฐานที่จ าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้าง
ภาระแก่ประชาชนอย่างมาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ         
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจึงได้ใช้อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน 
   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเหบนสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรีได้น าร่างรพระ
ราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่
พระบาทสมเดบจพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 
   ในการนี้ พระบาทสมเดบจพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 
   พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558          
มีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ดังนี้ 
   มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต       
ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี)     



ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง
ยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางอิเลบกทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองกบได้ 
   มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนด       
ให้ยื่นค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเลบกทรอนิกส์ และเม่ือประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดส าเนา
ให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีกบได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนด้วย 
   มาตรา 7 วรรคสาม ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เหบนว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเรบว 
   มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา 7 ให้เสรบจสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
   2.1 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
   2.2 เพ่ือให้การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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3. ค ำจ ำกัดควำม 
   “กำรบริกำรประชำชน” หมายถึง การด าเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้ว
เสรบจตามค าขอ การยื่นค าขอนี้เป็นการยื่นค าขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้
ผู้รับบริการต้องยื่นค าขอก่อนด าเนินการใด ได้แก่ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน         
การข้ึนทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร 
   “ผู้รับบริกำร” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการ
จากหน่วยงานของรัฐ 
   “หน่วยงำนของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ 
4. แนวคิดและหลักกำร 
   แนวคิดและหลักการของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้น าหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการ
ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 
เพ่ือเป้าหมายอันเป็นหัวใจส าคัญ คือ การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
4.1 ควำมหมำยของคู่มือส ำหรับประชำชน 
   เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐว่า
มีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก     
ให้แก่ประชาชน 
4.2 ขอบเขตกำรด ำเนินกำร 



   หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาตจดทะเบียน 
ขึ้นทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะด าเนินการใดๆ ต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
4.3 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
   การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   1) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ 
  2) เพื่อลดต้นทุนในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  4) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
4.4 เป้ำหมำยของกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
  หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชน
ต้องมายื่นค าขออนุญาตก่อนด าเนินการใดมีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนและน าไปใช้ในการให้บริการประชาชน 
     
    

 
 

3 
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตจัดตั้งสุสำนและฌำปนสถำนสำธำรณะหรือสุสำนและฌำปนสถำนเอกชน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบบดเสรบจในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
 กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543  ออกตามความในพ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
 พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543 ออกตามความใน       

พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  
     ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 60 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10.  ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ      

หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 12/07/2558 10:15  



11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่ งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี            
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ตอ่ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถาน
และต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ 
 2. สถานที่จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนส าหรับเกบบหรือฝังศพ
เป็นการถาวรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
  1) ต้องไม่เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร 
  2) ต้องไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเขตพ้ืนที่อันจัดสรรเป็นพ้ืนที่เพ่ือนันทนาการหรือ       
เขตอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 3) สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ ในบริเวณที่ เป็นเอกลักษณ์หรื อสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือมีความส าคัญ                
ทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 
  4) สถานที่ตั้งต้องอยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนส าหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะอย่าง
น้อยห้าสิบเมตรห่างจากทางน้ าซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะห้วยแม่น้ าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์
อ่ืนอย่างน้อยสี่ร้อยเมตรเว้นแต่ในกรณีที่มีการป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหลสถานที่ตั้งนั้นจะต้องอยู่ห่างจากทาง
น้ าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร 
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  5) สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องไม่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือเทศบาล 
 3. สถานที่ที่จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนส าหรับเผาศพ
โดยเฉพาะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
  1) ต้องไม่เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร 
       2) ต้องไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเขตพ้ืนที่อันจัดสรรเป็นพ้ืนที่เพ่ือนันทนาการหรือเขต
อนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
               3) สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ ในบริเวณที่ เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือมีความส าคัญ            
ทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคด ี
 4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสรบจภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่ น ค า ข อ ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร
หลักฐาน 
 

1 วัน ส า นั ก ท ะ เ บี ย น
อ า เ ภ อ /ส า นั ก
ทะเบียนท้องถิ่น 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานท่ีท่ีจะใช้
เป็นท่ีตั้งสุสานและฌาปนสถานฯ
และเอกสารหลักฐานประกอบท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ สนอความ เหบ น เ จ้ า
พนักงานท้องถิ่น 
 

44 วัน ส า นั ก ท ะ เ บี ย น
อ า เ ภ อ /ส า นั ก
ทะเบียนท้องถิ่น 

- 

3) การพิจารณา 
 

เ จ้ าพ นัก งาน ท้องถิ่ นพิ จ ารณา
อนุญาตแจ้งผลให้ผู้ขอทราบ 

15 วัน ส า นั ก ท ะ เ บี ย น
อ า เ ภ อ /ส า นั ก

(กรณียื่นส านักทะเบียน
อ า เภอ เจ้ าพ นัก งาน



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

 ทะเบียนท้องถิ่น ท้องถิ่ นผู้ อ นุญาตคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 60 วัน 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว
ประชาชน 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

1 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียนบ้าน ส านักทะเบียนอ าเภอ/

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 
1 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือแสดงสิทธิหรือ
สิทธิครอบครองใน
ท่ีดิน 

ส า นักงานเลขานุการ
กรมท่ีดิน 

1 1 ฉบับ - 

4) แผนท่ีแสดงเขตท่ีดินท่ี
จะ ใช้ เ ป็ น ท่ีตั้ ง และ
แผนผังแสดงการใช้
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
ในกิจการของสุสานฯ 

- 1 0 ฉบับ - 
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ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

5) กรณีเป็นนิติบุคคล
หลักฐานแสดงการ
เป็นนิติบุคคลและ
วัตถุประสงค์หลักฐาน
แสดงว่าผู้ยื่นค าขอ
เป็นผู้มีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคล 

- 1 0 ฉบับ - 

 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม ไม่มีเอกสารเพิ่มเติม 
16. ค่ำธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียม ฉบับละ  1,000 บาท 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรือ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
19. หมำยเหตุ 



 
วันที่พิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ประพัฒน์ บัวประดิษฐ์ 
อนุมัติโดย วิเชียร ชิดชนกนำรถ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรสุสำนและฌำปนสถำนสำธำรณะหรือสุสำนและ        
ฌำปนสถำนเอกชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบบดเสรบจในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
 1) กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543  ออกตามความใน พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
 2) พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543 ออกตามความใน    พ.ร.บ.
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  



 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 26/05/2558 15:23  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี       
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานให้ยื่นค าร้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ที่ดินของ
สุสานและฌาปนสถานตั้งอยู่ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นค าร้องตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
 

1 วัน ส านักทะเบียน
อ าเภอ/ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาเอกสารหลักฐาน
และเสนอความเหบนประกอบการ
พิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

20 วัน ส านักทะเบียน
อ าเภอ/ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
อนุญาตแจ้งผลให้ผู้ขอทราบ 
 

9 วัน ส านักทะเบียน
อ าเภอ/ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

(กรณียื่นท่ีส านัก
ทะเบียนอ าเภอ      
เจ้าพนักงานท้องถิ่น    
ผู้อนุญาตคือผู้ว่า
ราชการจังหวัด) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
 14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

1 0 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ - 

3) หนังสือยินยอมให้เป็น
ผู้ด าเนินการของ       

ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ - 



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้ง
สุสานและฌาปน
สถาน 

4) ส าเนาใบอนุญาต
จัดต้ังสุสานและ  
ฌาปนสถาน 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

0 1 ฉบับ - 

 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม ไม่มีเอกสารเพิ่มเติม 
16. ค่ำธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียม ฉบับละ  1,000 บาท 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรื อ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
19. หมำยเหตุ 
 

วันที่พิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบบไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ประพัฒน์ บัวประดิษฐ์ 
อนุมัติโดย วิเชียร ชิดชนกนารถ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ         
ที่เบบดเสรบจในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
 1. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 2. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 3. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน 



9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 20/05/2558 
15:17  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี      
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน        
เกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
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   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
      (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
      (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน      
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรบจ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อม
หลักฐานท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น) 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง 1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

 ของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ี
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะน้ันให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้
ในบันทึกน้ันด้วย 
 
 

ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขค า
ขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอ
และเอกสารพร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ.   
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะกรณีถูกต้องตาม 
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาตกรณีไม่
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ี
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 

10 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

    

 (ตามพ.ร.บ.           
การสาธารณสุข      
พ.ศ. 2535 มาตรา 
56 และ            
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 



4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่ง
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 
 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสรบจพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

11 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 
- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

4) ใบมอบอ านาจ (ใน
กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 



5) หลักฐานท่ีแสดงการ
เป็นผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องเช่นส าเนา
ใบอนุญาตส่ิงปลูก
สร้างอาคารหรือ
หลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้นสามารถใช้
ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

2) แผนท่ีโดยสังเขป
แสดงสถานท่ีตั้งตลาด 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

3) เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดเช่นใบรับรอง
แพทย์ของผู้ขายของ
และผู้ช่วยขายของใน
ตลาดหรือหลักฐานท่ี
แสดงว่าผ่านการ
อบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหารตามหลักสูตรท่ี
ท้องถิ่นก าหนดเป็นต้น 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

16. ค่ำธรรมเนียม 
 อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี 
หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรื อ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
19. หมำยเหตุ 
 

วันที่พิมพ ์ 16/07/2558 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรพื้นที่เกิน 
200 ตำรำงเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 200 

ตารางเมตร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัย 

สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบบไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ลิลลี่ สุวามีน 
อนุมัติโดย สมชาย ตู้แก้ว 
เผยแพร่โดย เชาวลิต ทวนทอง 



3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบบดเสรบจในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:52  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี       
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน        
เกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
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   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
      (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
      (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน      
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรบจ 



13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร
พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลักฐานท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ี
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะน้ันขณะน้ันให้
จัดท าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขค า
ขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอ
และเอกสารพร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ.    
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ี
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่ง
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร
พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 

ของท้องถิ่น 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสรบจพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
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ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 



4) ใบมอบอ านาจ (ใน
กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

5) หลักฐานท่ีแสดงการ
เป็นผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องเช่นส าเนา
ใบอนุญาตส่ิงปลูก
สร้างอาคารหรือ
หลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้นสามารถใช้
ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

2) ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขอรับใบอนุญาตผู้ช่วย
จ าหน่ายอาหารและผู้
ปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

16. ค่ำธรรมเนียม 
 อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 
หมำยเหตุ (ระบุตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรือ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
19. หมำยเหตุ 
 วันที่พิมพ์ 16/07/2558   
 สถานะเผยแพร่คู่มือบนเวบบไซต์แล้ว 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 



2.  หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ      
ที่เบบดเสรบจในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ           
ทางสาธารณะ 21/05/2558 09:50  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี       
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน        
เกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
      (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
      (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
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  (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ      
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรบจ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ
ทางสาธารณะพร้อมหลักฐานท่ี
ท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ี
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะน้ันให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้
ในบันทึกน้ันด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2.หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขค า
ขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอ
และเอกสารพร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ.  
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ี
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 



4) การพิจารณา 
 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่ง
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
   2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ
ทางสาธารณะแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสรบจพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. ทราบ) 

5) การพิจารณา 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
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 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 



ที่ 
รำยกำรเอกสำร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) แผนท่ีสั ง เขปแสดง
ท่ีตั้ งจ าหน่ายสินค้า 
(กรณีเร่ขายไม่ต้องมี
แผนท่ี) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ป ร ะ ก า ศ
ก าหนด) 

2) ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขอรับใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร
หรือเอกสารหลักฐาน
ท่ีแสดงว่ าผ่ านการ
อบรมหลักสูตรสุขภิ
บ า ลอ าห าร  (ก ร ณี
จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า
ประเภทอาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ป ร ะ ก า ศ
ก าหนด) 

16. ค่ำธรรมเนียม 

 อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
      (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี 
      (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน  50  บาทต่อปี 

หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรือ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
19. หมำยเหตุ 
 
 

วันที่พิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบบไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ลิลลี่สุวามีน 
อนุมัติโดย สมชายตู้แก้ว 
เผยแพร่โดย เชาวลิตทวนทอง 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 



กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบบดเสรบจในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
 1. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 2. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย    
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส ำเนำคู่มือประชำชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย   
ต่อสุขภาพ 20/05/2558 13:40  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี       
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน        
เกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
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   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 



      (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
      (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)      
  (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ      
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรบจ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพพร้อมหลักฐาน
ท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนจนท. แจ้ง
ต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะน้ันให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้
ในบันทึกน้ันด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขค า
ขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอ
และเอกสารพร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ.     
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539)) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให้ระบไุปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนด
ภายใน30 วัน  
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

    

 นั บ แ ต่ วั น ท่ี เ อ ก ส า ร
ถูกต้องและครบถ้วน 
( ต า ม พ . ร . บ .           
การสาธารณสุขพ.ศ. 
2535  ม าต ร า  56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่ง
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสรบจพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด (ตาม
ประเภทกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพท่ีมีข้อก าหนดของท้องถิ่น)  
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
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 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ     
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 
- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ใ น แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท
กิจการ) 

4) ใบมอบอ านาจ (ใน
กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ใ น แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท
กิจการ) 

5) หลักฐานท่ีแสดงการ
เป็นผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ใ น แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท
กิจการ) 

 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ      

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ส าเนาเอกสารสิทธิ์
หรือสัญญาเช่าหรือ
สิทธิอื่นใดตาม
กฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานท่ีท่ีใช้
ประกอบกิจการในแต่
ละประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ) 

2) หลักฐานการอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารท่ี
แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้
ประกอบกิจการตามท่ี
ขออนุญาตได้ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ) 

3) ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง
ในแต่ละประเภทกิจการ
เช่นใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 
2535  พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 
พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านน้ าไทย
พ.ศ. 2546 เป็นต้น 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

4) เอกสารหรือหลักฐาน
เฉพาะกิจการท่ี
กฎหมายก าหนดให้มี
การประเมินผล
กระทบเช่นรายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(EIA) รายงานการ
ประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ) 

5) ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ในแต่ละ
ประเภทกิจการท่ี
ก าหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ) 

6) ใบรับรองแพทย์และ
หลักฐานแสดงว่าผ่าน
การอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขออนุญาต
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับ
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ) 

16. ค่ำธรรมเนียม 

 อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาท
ต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
 หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรือ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายุใบอนุญาต 
19. หมำยเหตุ 
 

วันที่พิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบบไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ลิลลี่ สุวามีน 
อนุมัติโดย สมชาย ตู้แก้ว 
เผยแพร่โดย เชาวลิต ทวนทอง 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบบดเสรบจในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
 1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ      
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 20/05/2558 11:24  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี       
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน        
เกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
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   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
      (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
      (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)      
  (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ      
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรบจ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อพร้อม
หลักฐานท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ี
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะน้ันให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้
ในบันทึกน้ันด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขค า
ขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค าขอ
และเอกสารพร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ี
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

    

 (ตามพ.ร.บ.           
การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่ง
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสรบจพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ี     
ค้างช าระ) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
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 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

2) เอกสารหรือหลักฐาน
แสดงสถานท่ีก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมีการ
ด าเนินกิจการท่ี
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญาว่าจ้าง
ระหว่างผู้ขนกับผู้
ก าจัดมูลฝอย 

- 0 1 ฉบับ (    เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามท่ี
ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

3) แผนการด าเนินงานใน
การก าจัดมูลฝอยท่ี
แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานความ
พร้อมด้านก าลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

4) เอกสารหรือหลักฐาน
แสดงวุฒิการศึกษา
ของเจ้าหน้าท่ีควบคุม
ก ากับในการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้ออย่าง
น้อย 2 คน      
     1) คุณสมบัติ
ส าเรบจการศึกษาไม่ต่ า
กว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ในด้าน
สาธารณสุขสุขาภิบาล
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านใดด้าน
หน่ึง     
     2) คุณสมบัติ
ส าเรบจการศึกษาไม่ต่ า
กว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขา      
วิชาการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 

วิศวกรรมศาสตร์ใน
ด้านสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และ
วิศวกรรมเครื่องกล
ด้านใดด้านหน่ึง 

     

5) เอกสารแสดงให้เหบน
ว่าผู้ปฏิบัติงานท่ีท า
หน้าท่ีก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อผ่านการ
ฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับการแพร่เชื้อ
หรืออันตรายท่ีอาจ
เกิดจากมูลฝอยติด
เชื้อ (ตามหลักสูตร
และระยะเวลาตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและหลักฐำน
อื่นๆตำมทีร่ำชกำร
ส่วนทอ้งถิ่นก ำหนด) 

6) ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสารแสดงการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี
ของผู้ปฏิบัติงานใน
การก าจัดมูลฝอยติด
เชื้อ 

- 1 0 ฉบบั (เอกสำรและหลักฐำน
อื่นๆตำมทีร่ำชกำร
ส่วนทอ้งถิ่นก ำหนด) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
 อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 
 หมำยเหตุ (ระบุตำมข้อก ำหนดท้องถิ่น) 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรื อ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
19. หมำยเหตุ 
  

วันที่พิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบบไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ลิลลี่ สุวามีน 
อนุมัติโดย สมชาย ตู้แก้ว 
เผยแพร่โดย เชาวลิต ทวนทอง 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบบดเสรบจในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
 1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
 3) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
     ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10.  ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 20/05/2558 14:45  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี       
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน        
เกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
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   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
      (2) ต้องยืน่ค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
      (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)      
  (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ      
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรบจ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ
ใ บอ นุญ า ตจั ด ตั้ ง ต ล า ดพร้ อ ม
หลักฐานท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที - 1. ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รั บ ผิ ด ช อ บ 
ให้ระบุ ไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของ
เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ทั น ที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ี
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่ อด า เ นินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะน้ันให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้
ใ น บั น ทึ ก น้ั น ด้ ว ย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะ เวลา
ให้ บริ ก ารส่ วน งาน /
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุ ไปตามบริบท
ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น 
2. หากผู้ขอใบอนุญาต
ไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เ อ ก สา ร เพิ่ ม เ ติ ม ใ ห้
ครบถ้วนตามท่ีก าหนด
ในแบบบั น ทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าท่ี
ส่งคืนค าขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือ
ถึงเหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้ งสิ ทธิ ในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ .ร .บ . วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 

20 วัน - (1. ระยะ เวลา
ให้ บริ ก ารส่ วน งาน /
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุ ไปตามบริบท
ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น 
2. กฎหมายก าหนด
ภ า ย ใ น 
30 วันนับแต่วันท่ี
เอกสารถูกต้องและ  
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

    

 และครบถ้วน 
( ต า ม พ . ร . บ .  ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข พ . ศ . 
2535  ม าต ร า  56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่ง
ไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสรบจพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 



ที ่
รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 1 1 ฉบับ - 
3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 
- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน

ประกาศก าหนด) 

4) ใบมอบอ านาจ (ใน
กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน

ประกาศก าหนด) 

5) หลักฐานท่ีแสดงการ
เป็นผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ิน

ประกาศก าหนด) 

 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องเช่นส าเนา
ใบอนุญาตส่ิงปลูก
สร้างอาคารหรือ
หลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้นสามารถใช้
ประกอบการได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

2) แผนท่ีโดยสังเขป
แสดงสถานท่ีตั้งตลาด 

- 1 1 ฉบับ ( เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

3) ใบรับรองแพทย์ของ
ผู้ขายของและผู้ช่วย
ขายของในตลาดหรือ
หลักฐานท่ีแสดงว่า
ผ่านการอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหารตาม
หลักสูตรที่ท้องถิ่น
ก าหนด 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

16. ค่ำธรรมเนียม 

 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี 
 หมำยเหตุ (ระบุตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรื อ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 

34 
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
19. หมำยเหตุ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่พิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบบไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ลิลลี่สุวามีน 
อนุมัติโดย สมชายตู้แก้ว 
เผยแพร่โดย เชาวลิตทวนทอง 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรพื้นที่เกิน 200 
ตำรำงเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 200 ตาราง

เมตร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบบดเสรบจในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
     ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:38  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี      
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน        
เกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
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   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
      (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
      (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน      
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรบจ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร
พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลักฐานท่ีท้องถิ่นก าหนด 

15 นาที - (1. ระยะ เวลา
ให้ บริ ก ารส่ วน งาน /
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให้ระบุ ไปตามบริบท
ของท้องถิ่น) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของ
เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ทั น ที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ี
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่ อด า เ นินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะน้ันให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้
ใ น บั น ทึ ก น้ั น ด้ ว ย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะ เวลา
ให้ บริ ก ารส่ วน งาน /
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุ ไปตามบริบท
ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น 
2. หากผู้ขอใบอนุญาต
ไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เ อ ก สา ร เพิ่ ม เ ติ ม ใ ห้
ครบถ้วนตามท่ีก าหนด
ในแบบบั น ทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าท่ี
ส่งคืนค าขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือ
ถึงเหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้ งสิ ทธิ ในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ .ร .บ . วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)) 

3) การพิจารณา 
 

เ จ้ า ห น้ า ท่ี ต ร ว จ ส ถ า น ท่ี ด้ า น
สุ ข ลั ก ษ ณ ะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใ บ อ นุ ญ า ต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้ า น สุ ข ลั ก ษ ณ ะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะ เวลา
ให้ บริ ก ารส่ วน งาน /
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุ ไปตามบริบท
ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น 
2. กฎหมายก าหนด
ภ า ย ใ น 
30 วันนับแต่วันท่ี
เอกสารถูกต้อ งและ
ค ร บ ถ้ ว น 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

    

 (ตามพ.ร.บ.           
การสาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่ง
ไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหารพืน้ท่ีเกิน 200 ตาราง
เมตรแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 
วันนับแตว่ันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสรบจพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
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ที ่
รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

3) ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง นิ ติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด  

4) ใบมอบอ านาจ  (ใน
ก ร ณี ท่ี มี ก า ร ม อ บ
อ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด  

5) หลักฐานท่ีแสดงการ
เป็นผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด  

 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องเช่นส าเนา
ใบอนุญาตส่ิงปลูก
สร้างอาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารของ
สถานประกอบการ 

- 0 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด  

2) ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขอรับใบอนุญาตผู้ช่วย
จ าหน่ายอาหารและผู้
ปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด  

16. ค่ำธรรมเนียม 
 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200  
ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 
 หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรือ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตอ่อายุใบอนุญาต 
19. หมำยเหตุ 
 

วันที่พิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบบไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ลิลลี่สุวามีน 
อนุมัติโดย สมชายตู้แก้ว 
เผยแพร่โดย เชาวลิตทวนทอง 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบบดเสรบจในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
 พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
     ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
21/05/2558 09:27  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี       
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน        
เกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
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   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
      (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
      (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)      
  (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ      
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรบจ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ
ทางสาธารณะพร้อมหลักฐานท่ี
ท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ี
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะน้ันให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้
ในบันทึกน้ันด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอใบอนุญาต
ไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามท่ีก าหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าท่ี
ส่งคืนค าขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือ
ถึงเหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ี
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

    

 (ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่ง
ไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2.ในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสรบจพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
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 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) แผนท่ีสังเขปแสดง
ท่ีตั้งจ าหน่ายอาหาร 
(กรณีเร่ขายไม่ต้องมี
แผนท่ี) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

2) ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขอรับใบอนุญาตและ
ผู้จ าหน่ายอาหารหรือ
เอกสารหลักฐานท่ี
แสดงว่าผ่านการ
อบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณีจ าหน่ายสินค้า
ประเภทอาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
      (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ ฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี 
      (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย ฉบับละไม่เกิน  50  บาทต่อปี 
 หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรือ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
19. หมำยเหตุ 
 

วันที่พิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ลิลลี่ สุวำมีน 
อนุมัติโดย สมชำย ตู้แก้ว 
เผยแพร่โดย เชำวลิต ทวนทอง 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบบดเสรบจในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
 1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย        

ต่อสุขภาพพ.ศ. 2545 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
     ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

20/05/2558 13:19  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี      
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน        
เกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
 
 



45 
   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
      (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
      (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน      
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรบจ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานท่ีท้องถิ่น
ก าหนด 

15 นาที - 1. ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ี
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะน้ันให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้
ในบันทึกน้ันด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - 1. ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอใบอนุญาต
ไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามท่ีก าหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าท่ี
ส่งคืนค าขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือ
ถึงเหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ี
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

    

 (ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่ง
ไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) 
แก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสรบจพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด (ตาม
ประเภทกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพท่ีมีข้อก าหนดของท้องถิ่น)  
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
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ที ่
รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ 

4) ใบมอบอ านาจ (ใน
กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ 

5) หลักฐานท่ีแสดงการ
เป็นผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ 

 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ส าเนาเอกสารสิทธิ์
หรือสัญญาเช่าหรือ
สิทธิอื่นใดตาม
กฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานท่ีท่ีใช้
ประกอบกิจการในแต่
ละประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ 

2) หลักฐานการอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารท่ี
แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้
ประกอบกิจการตามท่ี
ขออนุญาตได้ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ) 

3) ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละ
ประเภทกิจการเช่น
ใบอนุญาตตามพ.ร.บ. 
โรงงานพ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. การเดินเรือใน
น่านน้ าไทยพ.ศ. 
2546 เป็นต้น 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

4) เอกสารหรือหลักฐาน
เฉพาะกิจการท่ี
กฎหมายก าหนดให้มี
การประเมินผล
กระทบเช่นรายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(EIA) รายงานการ
ประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ 

5) ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ในแต่ละ
ประเภทกิจการท่ี
ก าหนด) 

- 1 1 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ 

6) ใบรับรองแพทย์และ
หลักฐานแสดงว่าผ่าน
การอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขออนุญาต
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับ
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด
ในแต่ละประเภท
กิจการ 

16. ค่ำธรรมเนียม 

 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี   
(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
 หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พท์  0 -3 5 5 1 -1 0 2 1  ต่ อ  1 0 1  ห รื อ  1 1 1  แ ล ะ ท า ง เ วบ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ท า ง เ ท ศ บ า ล  
WWW.Suphancity.co.th 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
19. หมำยเหตุ 
  

วันที่พิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบบไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ลิลลี่สุวามีน 
อนุมัติโดย สมชายตู้แก้ว 
เผยแพร่โดย เชาวลิตทวนทอง 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเกบบและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบบดเสรบจในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
 1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 3) กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
     ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10.  ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเกบบและขนมูล

ฝอยติดเชื้อ 20/05/2558 09:57  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี      
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน        
เกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
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   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
      (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
      (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน      
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรบจ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า
การเกบบและขนมูลฝอยติดเชื้อ
พร้อมหลักฐานท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที - 1. ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ี
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะน้ันให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้
ในบันทึกน้ันด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - 1. ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอใบอนุญาต
ไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามท่ีก าหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าท่ี
ส่งคืนค าขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือ
ถึงเหตุแห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - 1. ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ี
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 



4) - 
 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่ง
ไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
   2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท าการเกบบและ
ขนมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยัง
อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีเอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสรบจพร้อมส าเนาแจ้ง
ส านักก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
อนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 

 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร (ใน
กรณีท่ีมีสถานีขนถ่าย) 
หรือใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

51 



52 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2) เอกสารหรือหลักฐาน
แสดงคุณวุฒิของ
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการเกบบและขนมูล
ฝอยติดเชื้ออย่างน้อย
หน่ึงคน (คุณสมบัติ
ส าเรบจการศึกษาไม่ต่ า
กว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขา
วิทยาศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขสุขาภิบาล
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านใดด้าน
หน่ึง) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

3) เอกสารหรือหลักฐาน
แสดงสถานท่ีรับก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อท่ีได้รับ
ใบอนุญาตและมีการ
ด าเนินกิจการท่ี
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญาว่าจ้าง
ระหว่างผู้ขนกับผู้
ก าจัดมูลฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

4) แผนการด าเนินงานใน
การเกบบขนมูลฝอยท่ี
แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานความ
พร้อมด้านก าลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

5) เอกสารแสดงให้เหบน
ว่าผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจ า
ยานพาหนะผ่านการ
ฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับการแพร่เชื้อ
หรืออันตรายท่ีอาจ
เกิดจากมูลฝอยติด
เชื้อ (ตามหลักสูตร
และระยะเวลาท่ี
กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

6) ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสารแสดงการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี
ของผู้ปฏิบัติงานใน
การเกบบขนมูลฝอยติด
เชื้อ 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนด) 

16. ค่ำธรรมเนียม 

 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเกบบและขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 
 หมำยเหตุ ((ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)) 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรื อ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
19. หมำยเหตุ 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่พิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบบไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ลิลลี่ สุวามีน 
อนุมัติโดย สมชาย ตู้แก้ว 
เผยแพร่โดย เชาวลิต ทวนทอง 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรพื้นที่   
ไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่ไม่เกิน 

200 ตารางเมตร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัย 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบบดเสรบจในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
 พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
     ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 21/05/2558 09:01 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี       
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน       
เกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน 
 
 



 
55 

   2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
      (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
      (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)      
  (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ     
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน  ตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสรบจ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นค า
ขอแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร
พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร
พร้อมหลักฐานท่ีท้องถิ่นก าหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของท้องถิ่น) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีออกใบรับแจ้ง 
 

30 นาที - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนด
ต้องออกใบรับแจ้ง
ภายในวันท่ีได้รับแจ้ง) 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอแจ้ง
แก้ไข/เพิ่มเติมเพ่ือด าเนินการหาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะน้ัน
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่น
ค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. หากผู้แจ้งไม่แก้ไข
หรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมภายใน 7 วัน
ท าการนับแต่วันท่ีได้รับ
การแจ้งที่ก าหนดใน
แบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจสั่งให้การแจ้ง
ของผู้แจ้งเป็นอัน
สิ้นสุด) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

4) - 
 

ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/การ
แจ้งเป็นอันสิ้นสุด 
     1. กรณีออกหนังสือรับรองการ
แจ้ง 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพื่อมา
รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
     2. กรณีการแจ้งเป็นอันสิ้นสุด 
แจ้งค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นสุด
แก่ผู้แจ้งทราบพร้อมแจ้งสิทธิการ
อุทธรณ์ 

5 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น) 

5) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่ง
ออกหนังสือรับรอง 
การแจ้ง) 
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแจ้งมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนด 
(สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีไม่เกิน 
200 ตารางเมตร)  
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วัน 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
  15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
3) หนั งสื อ รั บ รองนิ ติ

บุคคล 
- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและหลักฐำน

อื่ นๆตำมที่ ร ำชกำร
ส่วนท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนด) 

4) ใบมอบอ ำนำจ (ใน
ก ร ณี ที่ มี ก ำ ร ม อ บ
อ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและหลักฐำน
อื่ นๆตำมที่ ร ำชกำร
ส่วนท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนด) 

5) หลักฐำนที่แสดงกำร
เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสำรและหลักฐำน
อื่ นๆตำมที่ ร ำชกำร
ส่วนท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนด) 
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 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ส าเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด) 

2) เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด 

- 0 1 ฉบับ - 

16. ค่ำธรรมเนียม 
  อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่ไม่เกิน 200 
ตารางเมตร ฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี 
  หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
  1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
  2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรือ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
19. หมำยเหตุ 
 

วันที่พิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบบไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ลิลลี่ สุวามีน 
อนุมัติโดย สมชาย ตู้แก้ว 
เผยแพร่โดย เชาวลิต ทวนทอง 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตฆ่ำสัตว์ในโรงฆ่ำสัตว์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมปศุสัตว์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบบดเสรบจในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

    1) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 

    2) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 

   3) พ.ร.บ.  ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วันท าการ 
9. ข้อมูลสถิต ิ
  จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
  จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
  จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี       
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบฆจส.4 (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์พร้อมเสีย
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) 
และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. 2535 
  เงื่อนไข 
  1. กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 
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  2. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง   
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
  3. ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ (ฆจส.4) 
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ี 
2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 
 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ (หน่วยงานให้บริการคือ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน
พื้นท่ี) 

2) การพิจารณา 
 

1.เจ้าหน้าท่ีพิจารณาจัดเกบบอากร
การฆ่าสัตว์ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
แล้วแต่กรณี 
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจ
รับรองคุณภาพซากณโรงฆ่าสัตว์ 
3.เจ้าหน้าท่ีออกหนังสือตอบรับ
แจ้งการฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆเป็น
หลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 

5 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ (หน่วยงานให้บริการคือ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน
พื้นท่ี) 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมี
มติ 
 

ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือตอบรับ
แจ้งการฆ่าสัตว์ 
 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ (หน่วยงานให้บริการคือ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน
พื้นท่ี) 

  ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 ชั่วโมง 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
  15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ ไม่พบเอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
  15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ตั๋วรูปพรรณส าหรับ
สัตว์พาหนะ 

- 1 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีสัตว์
พาหนะต้องแนบต๋ัว
พิมพ์รูปพรรณออกโดย
องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
  1) อากรการฆ่าสัตว์ (โค) 
      ค่าธรรมเนียม 12 บาท 
  2) อากรการฆ่าสัตว์ (กระบือ) 
      ค่าธรรมเนียม 15 บาท 
  3) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร) 
      ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
  4) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกรที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 22.5 กิโลกรัม) 
      ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
  5) อากรการฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
      ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
  6) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (โค) 
      ค่าธรรมเนียม 12 บาท 
  7) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (กระบือ) 
      ค่าธรรมเนียม 15 บาท 
  8) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) 
      ค่าธรรมเนียม 15 บาท 
  9) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
      ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
  10) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (โคกระบือสุกรแพะหรือแกะ) 
      ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
  หมำยเหตุ (รำคำต่อตัว) 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
  1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
  2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรื อ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  - 
19. หมำยเหตุ 
 

วันที่พิมพ ์ 05/08/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย จำรุวรรณ หนูชัยแก้ว 
อนุมัติโดย ทวีสิฎฐ์ บุญญำภิบำล 
เผยแพร่โดย ภัทรผกำ ใจปินตำ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตฆ่ำสัตว์นอกโรงฆ่ำสัตว์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมปศุสัตว์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบบดเสรบจในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 

 2) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 

 3) พ.ร.บ.  ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วันท าการ 
9. ข้อมูลสถิต ิ
  จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
  จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
  จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10.  ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี       
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบฆจส.4 (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์พร้อมเสีย
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) 
และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. 2535 
  เงื่อนไข 
  1. กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 
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  2. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง   
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
  3. ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ (ฆจส.12) 
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ี 
2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 
 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ (หน่วยงานให้บริการคือ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน
พื้นท่ี) 

2) การพิจารณา 
 

1.พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะจัดเกบบ
ค่าธรรมเนียมแล้วแต่กรณี 
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจ
รับรองคุณภาพซากณสถานท่ีท่ีสัตว์
ตาย 
3.เจ้าหน้าท่ีออกหนังสือตอบรับ
แจ้งการฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆเป็น
หลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
 

1 วันท าการ กรมปศุสัตว์ (หน่วยงานให้บริการคือ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน
พื้นท่ี) 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมี
มติ 
 

ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือตอบรับ
แจ้งการฆ่าสัตว์ 
 

2 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ (หน่วยงานให้บริการคือ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน
พื้นท่ี) 

  ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 2 วันท าการ 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
    ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. ค่ำธรรมเนียม 
  1) อากรการฆ่าสัตว์ (โค) 
      ค่าธรรมเนียม 12 บาท 
     2) อากรการฆ่าสัตว์ (กระบือ) 
  ค่าธรรมเนียม 15 บาท 
  3) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร) 
      ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
  4) อากรการฆ่าสัตว์ (สุกรที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 22.5 กิโลกรัม) 
      ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
  5) อากรการฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
            ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
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  6) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (โค) 
           ค่าธรรมเนียม 12 บาท 
  7) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (กระบือ) 
      ค่าธรรมเนียม 15 บาท 
  8) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกร) 
      ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
  9) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกรที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 22.5 กิโลกรัม) 
      ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
  10) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
        ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
  1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
  2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรือ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  - 
18. หมำยเหตุ 
 

วันที่พิมพ ์ 05/08/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบบไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย จารุวรรณ หนูชัยแก้ว 
อนุมัติโดย ทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล 
เผยแพร่โดย ภัทรผกา ใจปินตา 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ท่ีตำยเอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมปศุสัตว์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบบดเสรบจในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 

 2) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 

 3) พ.ร.บ.  ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วันท าการ 
9. ข้อมูลสถิต ิ
  จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
  จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
  จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  
10.  ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี      
หมายเลขโทรศัพท์  035-511021 ต่อ 126  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  ผู้ประสงค์จะจ าหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายเองหรือมิได้ถูกฆ่าตายต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 
  ขั้นตอนการขออนุญาตจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง 
  1. น าเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายเองหรือมิได้ถูกฆ่าตายตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. 2535 ไปให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจหรือในกรณีมีเหตุสมควรจะขอให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจเนื้อสัตว์
นั้นกบได ้
  2. พนักงานตรวจโรคสัตว์เหบนว่าเนื้อสัตว์ควรใช้เป็นอาหารได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองให้
จ าหน่าย 
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  3. กรณีพนักงานตรวจโรคสัตว์เหบนว่าเนื้อสัตว์ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหารให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจท าลายเนื้อสัตว์นั้นเสียทั้งตัวหรือบางส่วนหรือจัดท าให้เป็นเนื้อสัตว์ที่ควรใช้เป็นอาหารเสียก่อนกบได้ 
  4. เสียค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจ     
โรคสัตว์ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของทางราชการตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง        
(ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6)(พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม        
การฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 
  เงื่อนไข 
  1. กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 
  2. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
  3. ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  4. แบบฆจส. 5-10 ส าหรับโคกระบือแพะแกะสุกร 
  5. แบบฆจส. 14 ส าหรับไก่เป็ดห่าน 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ (ฆจส.13) 
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ี 
2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 
 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ (หน่วยงานให้บริการคือ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน
พื้นท่ี) 

2) การพิจารณา 
 

1.เจ้าหน้าท่ีพิจารณาจัดเกบบ
ค่าธรรมเนียมการประทับตรา
รับรองให้จ าหน่ายเน้ือสัตว์ค่า
พาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์แล้วแต่กรณี 
2.เจ้าหน้าท่ีจัดส่งพนักงานตรวจ
โรคสัตว์ไปตรวจรับรองคุณภาพ
ซากณสถานท่ีท่ีสัตว์ตาย 
3.พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจโรค
สัตว์ตามหลักวิชาการ 

1 วันท าการ กรมปศุสัตว์ (หน่วยงานให้บริการคือ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน
พื้นท่ี) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีออกหนังสือตอบรับแจ้ง
การฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆเป็น
หลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 
 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ (หน่วยงานให้บริการคือ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน
พื้นท่ี) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมี
มติ 
 

ผู้มีอ านาจลงนามใบอนุญาต
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีตายเอง 
 

1 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ (ส านักงานเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน
พื้นท่ี) 

  ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 2 วันท าการ 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. ค่ำธรรมเนียม 
  1) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (โค) 
      ค่าธรรมเนียม 12 บาท 
  2) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (กระบือ) 
           ค่าธรรมเนียม 15 บาท 
  3) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกร) 
           ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
  4) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกรที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 22.5 กิโลกรัม) 
           ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
  5) ค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (แพะหรือแกะ) 
      ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
  1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เลขที่ 338 ถ.หมื่นหาญ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000    
  2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล  
หมายเลขโทรศัพท์  0 -3551 -1021 ต่อ 101 หรื อ 111  และทาง เวบบไซต์ของทาง เทศบาล  
WWW.Suphancity.co.th 
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  - 
18. หมำยเหตุ 
 

วันที่พิมพ ์ 05/08/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบบไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย จารุวรรณ หนูชัยแก้ว 
อนุมัติโดย ทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล 
เผยแพร่โดย ภัทรผกา ใจปินตา 
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ภำคผนวก 
 

พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร 
พ.ศ. 2558 

 
 


