
 

คู่มือส าหรับประชาชน 

 
แนะน าประชาชนติดต่องานราชการ 

 เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“คนบุรีรัมย์  ครอบครัวเดียวกนั  สายเลอืดเดียวกนั  ลูกหลานรัชกาลที ่๑” 

www.hinlekfailocal.go.th 

 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


ค าน า 

  การให้บริการประชาชน  ถือเป็นภารกิจส าคัญของหน่วยงานราชการที่ต้องบริการและอ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด  เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ  เช่น  ด้านการทะเบียน

ราษฎร  การช าระภาษีท้องถิ่น  งานบริการด้านสาธารณสุข  งานขออนุญาตก่อสร้าง  เป็นต้น 

  คู่มือส าหรับประชาชนในการติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟฉบับนี้  จัดท าข้ึนโดย

มีเป้าหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้

บริหารของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  เปิดเผย

ขั้นตอน  ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ  

  เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือส าหรับประชาชนในการติดต่องานราชการ

กับเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  จะเป็นประโยชน์แก่ท่านตามเจตนารมณ์ของเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ หากมีข้อ

สงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ในคู่มือฉบับนี้  

 

 

 

       เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

       มิถุนายน  ๒๕๕๘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

งานบริการ 
๑. การแจ๎งเกิด 
๒. การแจ๎งตาย 
๓. การรับแจ๎งปลูกสร๎างบ๎าน 
๔. การย๎ายที่อยูํ 
๕. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
๖. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
๗. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 
๘. การจัดเก็บภาษีบํารุงท๎องที่ 
๙. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
๑๐. การจัดเก็บภาษีปูาย 
๑๑. การยื่นจดทะเบียนพาณิชย๑ 
๑๒. การขออนุญาตใช๎เครื่องเสียง 
๑๓. การขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ํา 
๑๔. การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 
๑๕. การขออนุญาตติดตั้งปูายโฆษณา 
๑๖. การขออนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
๑๗. การขออนุญาตปลูกสร๎างอาคาร 
๑๘. การออกใบอนุญาต/ตํออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
๑๙. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ และตํออายุใบอนุญาตฯ  
๒๐. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ (เลี้ยงสุกร) และตํออายุใบอนุญาตฯ  
๒๑. การออกใบอนุญาตจําหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ และตํออายุใบอนุญาตฯ  
๒๒. บัญชีอัตราคําธรรมเนียมท๎ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
๒๓. การออกหนังสือรับรองการแจ๎งและใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนํายอาหาร  

และสถานที่สะสมอาหาร และตํออายุหนังสือรับรองการแจ๎งและใบอนุญาตฯ  
๒๔. การออกใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
๒๕. การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และตํออายุใบอนุญาตฯ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

งานบริการด้านทะเบียนราษฎร 
 

งานที่ให้บริการ  การแจ๎งเกิด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  
 
ขอบเขตการให้บริการเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 
 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑ 
ที่ตั้ง ที่วําการอําเภอคูเมือง ชั้น ๑    ตั้งแตํเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
โทรศัพท๑  ๐๔๔-๖๙๙๐๙๓ 
 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ 
-เกิดในบ๎านให๎เจ๎าบ๎าน ชื่อบิดาหรือมารดา แจ๎ง ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตํวันเกิด 
-  เกิดนอกบ๎าน  ให๎บิดามารดา  แจ๎ง ภายใน ๑๕ วัน วันนับตั้งแตํวันเกิด 
-  ต๎องแจ๎งตํอนายทะเบียนท๎องที่ที่มีคนเกิด 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา 
-  ผู๎แจ๎งต๎องยื่นเอกสาร ตํอนายทะเบียนท๎องที่ที่มีคนเกิด 
  (ระยะเวลา  ๓  นาท)ี 
-  นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน  ดําเนินการออกสุติบัตร 
-  นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ 
 (ระยะเวลา  ๗  นาท)ี 
 
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องน ามายื่นพร้อมค าขอ 

๑. สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับเจ๎าบ๎าน) 
๒. บัตรประจําตัวประชาชนของผู๎แจ๎ง บัตรประจําตัวประชาชนของบิดา มารดา(ถ๎ามี) 
๓. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล 

 
ค่าธรรมเนียม 
-ไมํมี 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามที่ระบุไว๎ข๎างต๎น สามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ เทศบาลตําบลหินเหล็ก
ไฟ  ๐-๔๔๖๕-๙๑๘๕  ตํอ ๕  หรือ เว็บไซต๑  www.hinlekfailocal.go.th 
 
 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 
 
 
 
 

งานบริการด้านทะเบียนราษฎร 

 
งานที่ให้บริการ  การรับแจ๎งตาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  
 
ขอบเขตการให้บริการ 
 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑ 
ที่ตั้ง ที่วําการอําเภอคูเมือง ชั้น ๑    ตั้งแตํเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
โทรศัพท๑  ๐๔๔ ๖๙๙๐๗๓ 
 
 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ 
  -  ต๎องแจ๎งภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตํตาย           -  ตายในบ๎านเจ๎าบ๎านเป็นผู๎แจ๎ง 
  -  ต๎องแจ๎งตํอนายทะเบียนท๎องที่ที่มีคนตาย           -  ตายนอกบ๎านผู๎พบศพเป็นผู๎แจ๎ง 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา 
  -  ผู๎แจ๎งต๎องยื่นเอกสาร ตํอนายทะเบียน 
(ระยะเวลา  ๓  นาท)ี 
  -  นายทะเบียนตรวจสอบ หลักฐาน เอกสาร และดําเนินการออกใบมรณะบัตรและจําหนํวยราชการ 
คนตายในทะเบียน  ฉบับเจ๎าบ๎าน 
 (ระยะเวลา  ๗  นาท)ี 
 
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องน ามายื่นพร้อมค าขอ 

๑. สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับเจ๎าบ๎าน) 
๒. บัตรประจําตัวผู๎ตาย  (ถ๎ามี)  บัตรประจําตัวผู๎แจ๎ง  (ถ๎ามี) 
๓. ใบรับแจ๎งการตาย / หนังสือรับรองการตาย 
 

ค่าธรรมเนียม 
- ภายในกําหนดไมํมี 
-  เกินกําหนด  ๒๐  บาท 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามที่ระบุไว๎ข๎างต๎น สามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ เทศบาลตําบลหินเหล็ก
ไฟ  ๐-๔๔๖๕-๙๑๘๕  ตํอ ๕  หรือ เว็บไซต๑  www.hinlekfailocal.go.th 
 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 

 งานบริการด้านทะเบียนราษฎร 
 

งานที่ให้บริการ  รับแจ๎งปลูกสร๎างบ๎าน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  
 
ขอบเขตการให้บริการเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 
 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑ 
ที่ตั้ง ที่วําการอําเภอคูเมือง ชั้น ๑    ตั้งแตํเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
โทรศัพท๑  ๐๔๔ ๖๙๙๐๗๓ 
 
 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ 
-ต๎องแจ๎ง ภายใน ๗ วัน นับแตํสร๎างบ๎านเสร็จ 
-  แจ๎งตํอนายทะเบียนท๎องถิ่น ทล. หินเหล็กไฟ   
 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา 
  -  เจ๎าบ๎านหรือผู๎รับหมอบหมาย ยื่นเอกสารตํอนายทะเบียนท๎องถิ่น 
     (ระยะเวลา  ๓  นาที)  
  -  นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบฐานข๎อมูล และดําเนินการออกเลขรหัสประจําบ๎าน   
     (ระยะเวลา  ๗  นาที) 
 
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องมายื่นพร้อมค าขอ  

๑. บัตรประจําตัวผู๎แจ๎ง หรือ ผู๎รับมอบหมาย 
๒. หนังสือมอบอํานาจ  (ถ๎ามี) 
๓. ใบรับแจ๎งการตาย / หนังสือรับรองการตาย 

 
ค่าธรรมเนียม 
  -  ไมํมี 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามที่ระบุไว๎ข๎างต๎น สามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ เทศบาลตําบลหินเหล็ก
ไฟ  ๐-๔๔๖๕-๙๑๘๕  ตํอ ๕  หรือ เว็บไซต๑  www.hinlekfailocal.go.th 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 



 
 
 
 
 
 

งานบริการด้านทะเบียนราษฎร 
 

งานที่ให้บริการ  การย๎ายที่อยูํ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 
 
ขอบเขตการให้บริการเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 
 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
สํานักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑ 
ที่ตั้ง ที่วําการอําเภอคูเมือง ชั้น ๑    ตั้งแตํเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
โทรศัพท๑  ๐๔๔ ๖๙๙ ๐๗๓ 
 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ 
   -  เจ๎าบ๎านหลังการย๎ายที่อยูํ ตํอนายทะเบียน ผู๎รับแจ๎ง 
   -  เมื่อผู๎อยูํในบ๎านย๎ายที่อยูํออกจากบ๎าน  ให๎แจ๎งการย๎ายออกภายใน  ๑๕  วันนับแตํวันที่อยูํในบ๎านย๎ายออก 
  -  เมื่อมีผู๎ย๎ายที่อยูํเข๎าอยูํในบ๎าน ให๎หลังจากการย๎ายเข๎า ภายใน  ๑๕ วัน  นับแตํวันที่ย๎ายเข๎ามาอยูํ 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา 
-ผู๎แจ๎งยื่นเอกสารตํอนายทะเบียนผู๎รับแจ๎ง  (ระยะเวลา  ๓  นาท)ี 
  -  นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารดําเนินการหลังย๎าย ออก / เข๎า ในสําเนาทะเบียนบ๎านฉบับเจ๎าบ๎าน  
      (ระยะเวลา  ๗  นาที) 
 
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องน ามายื่นพร้อมค าขอ 

๑. สําเนาทะเบียนบ๎าน (ฉบับเจ๎าบ๎าน) 
๒. บัตรประจําตัวประชาชนผู๎แจ๎ง  /  ผู๎รับหมอบหมาย 
๓. ใบแจ๎งย๎ายที่อยูํ  (ถ๎ามี) 

 
ค่าธรรมเนียม 
  -  ย๎ายเข๎า /  ย๎ายออก ในเขตไมํมี 
  -  ย๎ายปลายทางอัตโนมัติ  ๒๐  บาท 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามที่ระบุไว๎ข๎างต๎น สามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ เทศบาลตําบลหินเหล็ก
ไฟ  ๐-๔๔๖๕-๙๑๘๕  ตํอ ๕  หรือ เว็บไซต๑  www.hinlekfailocal.go.th 
 
 
ตัวอยํางแบบฟอร๑ม 
 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ ายุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ 
กองสวัสดิการสังคม  โทรศัพท์  ๐๔๔- ๖๕๙-๑๘๕  ตํอ ๕   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เดือนพฤศจิกายน  ของทุกปี   
วันจันทร์ ถึง  วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง 

ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ๑การจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ดังนั้น จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ดังนี้ 
         ๑. ขั้นตอนการยื่นค าขอ 

เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ ดําเนินการรับลงทะเบียนผู๎สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุแกํผู๎ที่มี
อายุครบ 
๖๐  ปี บริบูรณ๑  ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป  ระหวํางวันที่  ๑ – ๓๐  พฤศจิกายน  ของทุกปี  ซึ่งผู๎สูงอายุต๎อง
มาด๎วยตนเองหรือในกรณีที่มีความจําเป็นไมํสามารถมายื่นคําขอด๎วยตนเองได๎  ต๎องมอบอํานาจเป็นลายลักษณ๑
อักษรให๎ผู๎อ่ืนเป็น 
ผู๎ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนแทนได๎ และต๎องนําหลักฐานมาแสดงตน  ดังนี้ 

   - บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนํวยงานของรัฐที่มีการรูปถํายพร๎อมสําเนา  
    - ทะเบียนบ๎านพร๎อมสําเนา 
     สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร สาขาคูเมือง หรือสาขายํอยหินเหล็ก
ไฟ พร๎อมสําเนา สําหรับในกรณีที่ผู๎ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุประสงค๑ขอรับผํานธนาคาร  

 - หนังสือมอบอํานาจ  พร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎รับมอบอํานาจ  
 กรณีย้ายท่ีอยู่ในกรณีผู๎สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  ย๎ายภูมิลําเนาไปอยูํ

เทศบาล หรือ  อบต. อ่ืน  เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟจะจํายเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุจนกวําจะสิ้นสุดปีงบประมาณ
หากมีความประสงค๑จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาลหรือ  อบต. แหํงใหมํ  ต๎องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู๎สูงอายุที่เทศบาล หรือ อบต. แหํงใหมํกํอนสิ้นปีงบประมาณ 
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู๎สูงอายุที่ยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ  ต๎องเป็นผู๎มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม ดังตํอไปนี้  
     - สัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ๎านอยูํในเขตเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  



     - มีอายุ  ๖๐ ปี บริบูรณ๑ข้ึนไปในวันที่  ๑  ตุลาคม  ของปีงบประมาณถัดไป  เชํนผู๎สูงอายุที่เกิดกํอน  
๑  ตุลาคม  ๒๔๙๘  มีสิทธิลงทะเบียนได๎ระหวํางวันที่  ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  โดยจะได๎รับเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  คือตั้งแตํเดือนตุลาคม  ๒๕๕๘  เป็นต๎นไป  (กรณีท่ีทะเบียนราษฎร๑ระบุ
เฉพาะปีเกิดให๎ถือวําบุคคลนั้นเกิดในวันที่  ๑  มกราคม  ของปีนั้น) 
 
 

 - ไมํเป็นผู๎ได๎รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน๑อื่นใด จากหนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎แกํ ผู๎รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด  บํานาญพิเศษ  หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  
ผู๎สูงอายุที่อยูํในสถานสงเคราะห๑ของรัฐหรือองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ผู๎ได๎รับเงินเดือน  คําตอบแทน  รายได๎
ประจํา  หรือผลประโยชน๑ตอบแทนอยํางอ่ืนที่รัฐหรือองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดให๎เป็นประจํา  ยกเว๎นคน
พิการและผู๎ปุวยเอดส๑ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงิน สงเคราะห๑เพ่ือการยังชีพขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 

ตัวอย่างเอกสาร 
 ๑. ใบคําขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 

๒. ใบมอบอํานาจ 
 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 
  ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่  เทศบาลตําบล  
หินเหล็กไฟ  โทรศัพท๑  ๐๔๔- ๖๕๙-๑๘๕  ตํอ ๕  หรือ เว็บไซต๑  http: www.hinlekfailocal.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


 
 
 
 
 
 
               ทะเบียนเลขท่ี.............................../.................... 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ.............. 
 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบียนแทน 
        ผู๎ย่ืนคาํขอฯ แทนตามหนงัสอืมอบอํานาจ  เก่ียวข๎องเป็น...........................................กับผู๎สูงอายุท่ีขอลงทะเบียน 
ช่ือ – สกุล (ผู๎มอบอํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผู๎มอบอํานาจ 
----ที่อยูํ................................................................................................... 
............................................................................................................................... โทรศัพท๑.......................................... 

 
ข้อมูลผู้สูงอายุ 
       เขียนที.่.......................................................... 
        วันท่ี.............เดือน....................พ.ศ.............. 
 
  ด๎วยข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ.......................................นามสกุล.............................................. 
เกิดวันที.่..............เดือน.............................พ.ศ...................อายุ...............ปี  สัญชาติ.......................มีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎านเลขท่ี
................................หมูํที.่.....................ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................   ตําบล
......................................อําเภอ....................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย๑..............................โทรศัพท๑
...................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎สูงอายุท่ียื่นคําขอ ---- 
สถานภาพสมรส  โสด   สมรส   หม๎าย   หยําร๎าง   แยกกันอยูํ    อื่นๆ........................  
รายได๎ตํอเดือน..............................................................บาท   อาชีพ................................................................... 
 
ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 
 ไมํได๎รับการสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ   ได๎รับการสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 
 ได๎รับการสงเคราะห๑เบี้ยความพิการ   ย๎ายภูมิลําเนาเข๎ามาอยูํใหมํ  เมื่อ........................ 
 
 มีความประสงค๑ขอรับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ............โดยวิธีดังตํอไปนี้(เลือก ๑ วิธี) 
 รับเงินสดด๎วยตนเอง    รับเงินสดโดยบุคคลที่ได๎รับมอบอํานาจจากผู๎มีสิทธิ 
 โอนเข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู๎มีสิทธิ  โอนเข๎าบัญชีธนาคารในนามบุคคลที่ได๎รับมอบอํานาจจากผู๎มีสิทธิ 
พร๎อมแนบเอกสาร ดังนี ้
 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนํวยงานของรัฐที่มีรูปถําย   (  ) สําเนาทะเบียนบ๎าน 
 สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู๎ขอรับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุประสงค๑ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุผํานธนาคาร) 
 หนังสือมอบอํานาจพร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎มอบอํานาจและผู๎รับมอบอํานาจ 
 
  “ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําข๎าพเจ๎าเป็นผู๎มีคุณสมบัติครบถ๎วน  ไมํได๎เป็นผู๎รับบํานาญ  เบี้ยหวัด  บํานาญพิเศษ  บําเหน็จ
รายเดือน  หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหนํวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและขอรับรองวํา
ข๎อความดังกลําวข๎างต๎นเป็นความจริงทุกประการ” 
 
 
ลงช่ือ..........................................................    ลงช่ือ.......................................................... 
      (.........................................................)          (.........................................................) 



       ผู๎ย่ืนคาํขอ/ผู๎รับมอบอํานาจยื่นคําขอ                 เจ๎าหน๎าท่ีผู๎รบัลงทะเบียน 
 
 
หมายเหตุ  ให๎ขีดฆําข๎อความที่ไมํต๎องการออก  และทําเครื่องหมาย √ ในชํอง  หน๎าข๎อความที่ต๎องการ 
 
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
เรียน  คณะกรรมการตรวจคุณสมบัต ิ
        ไดต๎รวจคุณสมบัตขิองนาย/นาง/นางสาว/ 
........................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน   
----  แล๎ว 
 เป็นผู๎มีคุณสมบัติครบถ๎วน 
 เป็นผู๎ที่ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจาก 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)............................................... 
        (.................................................) 

        เจ๎าหน๎าท่ีผู๎รบัลงทะเบียน 
 

ความคิดเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลหินเหล็กไฟ 
      คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได๎ตรวจสอบแล๎ว
มีความเห็นดังน้ี 
 
 สมควรรับขึ้นทะเบียน   ไมํสมควรรับขึ้นทะเบียน  
 
กรรมการ   (ลงช่ือ)............................................   
(............................................) 
 
กรรมการ   (ลงช่ือ).............................................    
                     (............................................) 
 
กรรมการ   (ลงช่ือ).............................................. 
(...............................................) 

ค าสั่ง 
 
 รับขึ้นทะเบียน     ไมํรับขึ้นทะเบียน   อ่ืน............................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................... 
         (......................................................) 
        นายกเทศมนตรตีาํบลหินเหลก็ไฟ 
วัน/เดือน/ปี............................................ 

 
 
ตัดตามรอยเส๎นประ  ให๎ผู๎สูงอายุที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว๎ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 

  ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.................เดือน........................พ.ศ................................... 
 

  การลงทะเบียนครั้งนี้  เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ............โดยจะ
ได๎รับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  พ.ศ........ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ............ในอัตราแบบ
ขั้นบันได  ภายในวันที่  ๑๐  ของทุกเดือน  กรณีผู๎สูงอายุย๎ายภูมิลําเนาไปที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม 
พ.ศ......... ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ.......)จะต๎องไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ  ณ  
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงใหมํภายในเดือนพฤศจิกายน ..........ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิให๎ตํอเนื่อง  
 
 



 
 
 
 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
 
         เขียนที.่................................................... 

วันที่..................เดือน.................................พ.ศ.................... 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ข๎าพเจ๎า.............................................................ซึ่งเป็นผู๎ถือบัตร........................................ 
เลขที.่................................... ออกให๎  ณ ....................................เมื่อวันที่.........................อยูํบ๎านเลขท่ี............... 
หมูํที.่...................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................................แขวง/ตําบล.................................
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด........................................โทรศัพท๑........................................... 
 

  ขอมอบอํานาจให๎.....................................................ซึ่งเป็นผู๎ถือบัตร....................................................... 
เลขที.่............................... ออกให๎  ณ .......................................เมื่อวันที่..........................อยูํบ๎านเลขท่ี............... 
หมูํที.่...................ตรอก/ซอย..........................ถนน..................................แขวง/ตําบล..........................................
เขต/อําเภอ.................................................จังหวัด..................................โทรศัพท๑............................................. 
เกี่ยวพันเป็น............................................................... 
เป็นผู๎มีอํานาจ.................................................................................................................แทนข๎าพเจ๎าจนเสร็จการ 
  ข๎าพเจ๎าขอรับผิดชอบในการที่ผู๎รับมอบอํานาจได๎กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือน  ข๎าพเจ๎า
ได๎กระทําด๎วยตนเองทั้งสิ้น 
  เพ่ือเป็นหลักฐานข๎าพเจ๎าได๎ลงลายมือชื่อ /ลายพิมพ๑นิ้วมือ  ไว๎เป็นสําคัญตํอหน๎าพยานแล๎ว  
 

         ลงชื่อ).....................................................ผู๎มอบอํานาจ 
     (......................................................) 

 
              (ลงชื่อ).....................................................ผู๎รับมอบอํานาจ 

     (......................................................) 
 

     (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
     (......................................................) 

 
(ลงชื่อ).....................................................พยาน 

     (......................................................) 
 
 



หมายเหตุ  ให๎ผู๎ยื่นคําขอลงลายมือชื่อด๎วยตัวเอง  หากไมํสามารถลงลายมือชื่อได๎ให๎พิมพ๑ลายนิ้วมือแทนพร๎อม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ๎าน  ของผู๎มอบอํานาจและผู๎รับมอบอํานาจอยํางละ  ๑  
ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ) 
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ 
กองสวัสดิการสังคม  โทรศัพท์  ๐๔๔- ๖๕๙-๑๘๕  ตํอ ๕   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เดือนพฤศจิกายน  ของทุกปี   
วันจันทร์ ถึง  วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง 
 ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ๑การจํายเงินเบี้ย ความพิการให๎คนพิการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนั้น จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจํายเงินเบี้ยความพิการ ดังนี ้
         ๑. ขั้นตอนการยื่นค าขอ 

เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  ดําเนินการรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป  
ระหวํางวันท่ี  ๑ – ๓๐  พฤศจิกายน  ของทุกปี  ซึ่งคนพิการต๎องมาด๎วยตนเองโดยมีหลักฐานพร๎อมสําเนาที่ผู๎ขอรับเบี้ยความ
พิการลงลายมือช่ือรับรองความถูกต๎อง  ดังนี ้

     - บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร๎อมสําเนา 
      - ทะเบียนบ๎านพร๎อมสําเนา 
      - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร  สาขาคูเมือง หรือสาขายํอยหินเหล็กไฟ 
พร๎อมสําเนา สําหรับในกรณีที่ผู๎ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค๑ขอรับผํานธนาคาร 

 ในกรณีที่คนพิการเป็นผู๎เยาว๑ซึ่งมีผู๎แทนโดยชอบธรรม  คนเสมือนไร๎ความสามารถหรือคนไร๎ความสามารถ  ให๎ผู๎แทน
โดยชอบธรรม  ผู๎พิทักษ๑  หรือผู๎อนุบาล  แล๎วแตํกรณี  ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู๎แทน 

 สําหรับคนพิการกรณีอื่นๆ  ซึ่งไมํอาจยื่นคําขอได๎ด๎วยตัวเองให๎ผู๎ดูแลคนพิการยื่นคําขอแทนโดยให๎ผู๎ที่เชื่อถือได๎รับรอง
สถานะของคนพิการ  แตํต๎องนําหลักฐานของคนพิการและผู๎ดูแลคนพิการมาแสดงตํอเจ๎าหน๎าท่ีด๎วย  
 กรณีย้ายท่ีอยู่ ในกรณีคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการจากเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  ย๎ายภูมิลําเนาไปอยูํ
เทศบาล หรือ  อบต. อื่น  เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟจะจํายเบี้ยความพิการจนกวําจะสิ้นสุดปีงบประมาณหากมีความประสงค๑
จะรับเบี้ยความพิการกับเทศบาลหรือ  อบต. แหํงใหมํ  ต๎องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการที่เทศบาล หรือ อบต. 
แหํงใหมํภายในเดือนพฤศจิกายน 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 
          ผู๎ท่ีสทิธิรบัเบ้ียความพิการต๎องเป็นผู๎มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม ดังตํอไปนี ้
          - สัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ๎านอยูํในเขตเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ          
 - มีบัตรประจําคนพิการตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
          - ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํในความอุปการะของสถานสงเคราะห๑ของรัฐ 
ตัวอย่างเอกสาร 
 ๑. ใบคําขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ  



 ๒. ใบมอบอํานาจ 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
  ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงท่ีระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่  เทศบาลตําบล 
หินเหล็กไฟ  โทรศัพท๑  ๐๔๔- ๖๕๙-๑๘๕  ตํอ ๕  หรือ เว็ปไซต๑http: www.hinlekfailocal.go.th 
       
 
        ทะเบียนเลขท่ี.............................../.................... 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจ าปีงบประมาณ.............. 
 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบียนแทน : ผู๎ยื่นคําขอแทนตามหนังสือมอบอํานาจเกี่ยวข๎องกับคนพิการ
ที่ขอข้ึนทะเบียน โดยเป็นบิดา – มารดาบุตร   สามี- ภรรยา พี่น๎อง  ผู๎ดูแลคนพิการตามระเบียบฯ 
ช่ือ – สกุล (ผู๎รับมอบอํานาจ/ผู๎ดูแลคนพิการ).............................................................................................................................................. 
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน  ----ที่อยูํ......................................................................... 
................................................................................................................................................โทรศัพท๑......................................................... 

 
ข้อมูลคนพิการ 
        เขียนที.่................................................................ 
        วันท่ี.............เดือน....................พ.ศ...................... 
 
  คํานําหน๎านาม   เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นางสาว   อ่ืนๆ (ระบุ)...........................................  
ช่ือ....................................................................นามสกุล.......................................................................................................... 
เกิดวันที.่............เดือน.............................พ.ศ...................อายุ...............ปี  สัญชาติ............มีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน 
เลขท่ี..................หมูํที.่.............หมูํบ๎าน/ชุมชน........................ตําบล....................................... อําเภอ........................................     
จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย๑..............................โทรศัพท๑............................................................................. 
หมายเลขบัตรประจําตัวคนพิการ/ประชาชน  ท่ียื่นคําขอ ---- 
ประเภทความพิการ ความพิการทางการมองเห็น   ความพิการทางสติปัญญา 

ความพิการทางการได๎ยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการเรียนรู ๎
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรํางกายความพิการทางออทิสติก 

    ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม๎าย    หยําร๎าง    แยกกันอยูํ     อ่ืนๆ......................... 
บุคคลอ๎างอิงที่สามารถติดตํอได๎.........................................................โทรศัพท๑...................................................... 
 
ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 
 ไมํได๎รับการสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ   ได๎รับการสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 
 อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................. ย๎ายภูมิลําเนาเข๎ามาอยูํใหมํ  เมื่อ.................................................  
 มีอาชีพ (ระบุ)........................................................รายได๎ตํอเดือน (ระบุ)...................................................................บาท 
 มีความประสงค๑รับการฝึกอาชีพ...................................................................................................................... 
 

 มีความประสงค๑ขอรับเบี้ยความพิการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ...............โดยวิธีดังตํอไปนี้ (เลือก ๑ วิธี) 
 รับเงินสดด๎วยตนเอง    รับเงินสดโดยบุคคลที่ได๎รับมอบอํานาจจากผู๎มีสิทธิ 
 โอนเข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู๎มีสิทธิ โอนเข๎าบัญชีธนาคารในนามบุคคลที่ได๎รับมอบอํานาจจากผู๎มีสิทธิ 
 

พร๎อมแนบเอกสาร ดังนี ้
 สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ    สําเนาทะเบียนบ๎าน 
 สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู๎ขอรับเบี้ยความพิการประสงค๑ขอรับผํานธนาคาร) 
 หนังสือมอบอํานาจพร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎มอบอํานาจ  ผู๎ดูแลคนพิการ และผู๎รับมอบอํานาจ 
  “ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําข๎าพเจ๎าเป็นผู๎มีคุณสมบัติครบถ๎วนและข๎อความดังกลําวข๎างต๎นเป็นความจริงทุกประการ” 
 
 

ลงช่ือ..........................................................    ลงช่ือ.......................................................... 
      (.........................................................)          (.........................................................) 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


       ผู๎ย่ืนคาํขอ/ผู๎รับมอบอํานาจยื่นคําขอ                 เจ๎าหน๎าท่ีผู๎รบัลงทะเบียน 
 
 
หมายเหตุ  ให๎ขีดฆําข๎อความที่ไมํต๎องการออก  และทําเครื่องหมาย √ ในชํอง   หน๎าข๎อความที่ต๎องการ 
 
 
 
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
เรียน  คณะกรรมการตรวจคุณสมบัต ิ
ได๎ตรวจคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/ 
.............................................................................. 
หมายเลขบัตรประจําตัวคนพิการ  
----  แล๎ว 
 เป็นผู๎มีคุณสมบัติครบถ๎วน 
 เป็นผู๎ที่ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจาก 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)............................................... 
        (.................................................) 

        เจ๎าหน๎าท่ีผู๎รบัลงทะเบียน 
 

ความคิดเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลหินเหล็กไฟ 
      คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได๎ตรวจสอบแล๎ว
มีความเห็นดังน้ี 
 
 สมควรรับขึ้นทะเบียน   ไมํสมควรรับขึ้นทะเบียน  
 
กรรมการ   (ลงช่ือ).................................................    
(.................................................) 
 
กรรมการ   (ลงช่ือ).................................................    
          (................................................) 
 
กรรมการ   (ลงช่ือ).................................................    
            (.................................................) 

ค าสั่ง 
 
 รับขึ้นทะเบียน     ไมํรับข้ึนทะเบียน   อื่นๆ............................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 

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

         (......................................................) 
        นายกเทศมนตรีตําบลหนิเหล็กไฟ 
วัน/เดือน/ปี............................................ 

 
 
ตัดตามรอยเส๎นประ  ให๎คนพิการที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว๎ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
  ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่..........................เดือน.....................................พ.ศ
................................... 
 

  การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. .........โดยจะได๎รับเงิน
เบี้ยความพิการ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  พ.ศ.......ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ.........ในอัตราเดือนละ  ๘๐๐  ภายใน
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  กรณีคนพิการย๎ายภูมิลําเนาไปที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคมพ.ศ.................. ถึง
วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ...............)จะต๎องไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับความพิการ  ณ  องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแหํงใหมํภายในเดือนพฤศจิกายน ..........ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิให๎ตํอเนื่อง 



 

 

 

 

แบบค าขอรับการสงเคราะห์ 
 

ลําดับที่.........../.............   วันที่.............เดือน...........................พ.ศ................ 
 
เรียน......................................................................... 
 

ด๎วย.....................................................................เลขประจําตัวประชาชน.............................................. 
เกิดวันที่..............เดือน..........................พ.ศ..............อายุ..............ปี  มีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎านเลขท่ี.....................
หมูํที.่.............ตําบล...............................อําเภอ...........................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย๑................
ขอแจ๎งความประสงค๑  ขอรับเงินสงเคราะห๑เพื่อการยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑  โดยขอให๎รายละเอียดเพิ่มเติม  ดังนี้  
 

๑. ที่พักอาศัย 
เป็นของตนเอง  และมีลักษณะ  ชํารุดทรุดโทรม  ชํารุดทรุดโรมบางสํวน  มั่นคงถาวร  
เป็นของ..................................................................เกี่ยวข๎องเป็น................................................................... 
 

๒. ที่พักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทาง...............................................................................
สามารถเดินทางได๎ สะดวก  ลําบาก  เนื่องจาก........................................................................................     
อยูํหํางจากชุมชน/หมูํบ๎านเป็นระยะทาง...............................................................................................................
สามารถเดินทางได๎  สะดวก  ลําบาก  เนื่องจาก.......................................................................................     
อยูํหํางจากหนํวยบริการของรัฐที่ใกล๎ที่สุดเป็นระยะทาง.......................................................................................
สามารถเดินทางได๎ สะดวก  ลําบาก  เนื่องจาก........................................................................................ 

๓. การพักอาศัย 
อยูํเพียงลําพัง  เนื่องจาก..............................................................................มาประมาณ............................... 
พักอาศัยกับ.................................รวม.................คน  เป็นผู๎สามารถประกอบอาชีพได๎จํานวน..................คน 
มีรายได๎รวม.............................บาท/เดือน  ผู๎ที่ไมํสามารถประกอบอาชีพได๎เนื่องจาก......................................... 
 

๔. รายได้ – รายจ่าย 
มีรายได๎รวม.....................................บาท/เดือน    แหลํงที่มาของรายได๎.............................................................. 
นําไปใช๎จํายเป็นคํา............................................................................................................................................... 
บุคคลที่สามารถติดตํอได๎.........................................................สถานที่ติดตํอเลขที.่.............................................. 
ถนน.......................................ตรอก/ซอย.................................หมูํที.่........................ตําบล..................................
อําเภอ....................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย๑....................................
โทรศัพท๑.........................................โทรสาร..........................................เกี่ยวข๎องเป็น........................................... 
 

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําถ๎อยคําที่ให๎ข๎างต๎นเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 

  ..........................................................ผู๎ให๎ถ๎อยคํา 



   (.........................................................)  
 

 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ 
กองสวัสดิการสังคม  โทรศัพท์  ๐๔๔- ๖๕๙-๑๘๕  ตํอ ๕   
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง  วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง 
 ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย การจํายเงินสงเคราะห๑เพื่อการยังชีพขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนั้น จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ ดังนี้ 
         ๑. ขั้นตอนการยื่นค าขอ 

เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  ดําเนินการรับลงทะเบียนผู๎ปุวยเอดส๑เพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑  
โดยให๎ผู๎ปุวยเอดส๑ต๎องมาด๎วยตนเองหรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นไมํสามารถมายื่นคําขอด๎วยตนเองได๎  ต๎องมอบ
อํานาจเป็นลายลักษณ๑อักษรให๎แกํผู๎อุปการะมายื่นคําขอแทนได๎  โดยมีหลักฐานพร๎อมสําเนาที่ผู๎ขอรับเบี้ยยังชีพ  
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต๎อง  ดังนี้ 

   - ใบรับรองแพทย๑ซึ่งออกให๎โดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันวําปุวยเป็นโรคเอดส๑จริง  
     - บัตรประจําตัวประชาชน  พร๎อมสําเนา 

      - ทะเบียนบ๎านพร๎อมสําเนา 
      - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขาคูเมือง พร๎อมสําเนา สําหรับในกรณีที่ผู๎ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ประสงค๑ขอรับผํานธนาคาร 

- หนังสือมอบอํานาจ  พร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎รับมอบอํานาจ  
กรณีย้ายท่ีอยู่ ในกรณีผู๎ปุวยเอดส๑ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  ย๎าย

ภูมิลําเนาไปอยูํเทศบาล หรือ  อบต. อ่ืน  เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟจะจํายเบี้ยยังชีพให๎แกํผู๎ปุวยเอดส๑ถึงเดือน
ที่ย๎ายภูมิลําเนาเทํานั้น 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
          ผูที๎ส่ิทธิรบัเบี้ยยงัชพีผูป๎วุยเอดส๑ต๎องเป็นผู๎มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม ดังตํอไปนี้  
         - สัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ๎านอยูํในเขตเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ        
  - แพทย๑ในสถานพยาบาลของรัฐรับรองยืนยันวําปุวยเป็นโรคเอดส๑จริง 



ตัวอย่างเอกสาร 
 ๑. ใบคําขอรับการสงเคราะห๑ 

๒. ใบมอบอํานาจ 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่  เทศบาลตําบล
หินเหล็กไฟ  โทรศัพท๑  ๐๔๔- ๖๕๙-๑๘๕  ตํอ ๕  หรือ เว็ปไซต๑http: www.hinlekfailocal.go.th 

หนังสือแสดงสถานะการด ารงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 

เขียนที่………………………………............................... 

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

เรียนนายกเทศมนตรีต าบลหินเหล็กไฟ 

  ตามท่ีมีการอนุมัติให๎ข๎าพเจ๎า  นาย   นาง   นางสาว .................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน----อายุ…..........……ปี  เป็นผู๎มีสิทธิ์รับ 

  เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑การจํายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู๎สูงอายุขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๒ 

เบี้ยความพิการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑การจํายเงินเบี้ยความ
พิการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๓ 

เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห๑เพื่อ
การยังชีพขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ 

ข๎าพเจ๎าขอแจ๎งการแสดงตนตํอเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ เพื่อยืนยันความประสงค๑จะขอรับ
เงินสงเคราะห๑เพ่ือการยังชีพ  ตํอไป  โดยอาศัยอยูํบ๎านเลขท่ี…………...........หมูํที…่….…ตําบล……………………..
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย๑ โทรศัพท๑.................................. และมีความประสงค๑ในการรับเงิน  ดังนี ้

ขอรับเงินสงเคราะห๑เป็นเงินสดในนามตนเอง 
  ขอรับเงินสงเคราะห๑เป็นเงินสด  โดยบุคคลที่ได๎รับมอบอํานาจจากผู๎มีสิทธิ 
  ขอรับเงินสงเคราะห๑ผํานทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร สาขาคูเมือง, 

สาขายํอยหินเหล็กไฟ (กรณีเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุและเบี้ยความพิการ) บัญชีออมทรัพย๑เลขท่ี............................. 
  ขอรับเงินสงเคราะห๑ผํานทางธนาคารกรุงไทย สาขาคูเมือง (กรณีเงินเบี้ยยังชีพผู๎ปุวย

เอดส๑)         บัญชีออมทรัพย๑เลขท่ี  ............................................................................... 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตํอไป 

     ขอแสดงความนับถือ  

 

     ...................................................ผู๎รับเงินสงเคราะห๑ 
   (.........................................................)  
 

 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 

  งานที่ให้บริการงานบริการการจัดเก็บภาษีบํารุงท๎องที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟกองคลัง  งานจัดเก็บรายได๎    
ขอบเขตการให้บริการและสถานที่หรือช่องทางการให้บริการกองคลัง  โทรศัพท๑ ๐-๔๔๖๕-๙๑๘๕  ตํอ๖ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร๑  ถึง  วันศุกร๑  (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
๑.ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ.๒๕๐๘  กําหนดให๎เจ๎าของที่ดิน  ซึ่งมีหน๎าที่เสียภาษีบํารุงท๎องที่ต๎อง
ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตํอพนักงานประเมิน ณ ที่สํานักงานเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  หรือหนํวยรับบริการ
เคลื่อนที่ตามกําหนด ภายในเดือนมกราคมของปี 
* แบบแสดงรายการที่ได๎ยื่นไว๎นั้นใช๎ได๎ทุกปีในรอบระยะเวลา ๔ ปี มีการรับแจ๎งยื่นแบบประเมินภาษีในรอบ
ระยะเวลา ๔ ปี จะต๎องมีการยื่นแบบครั้งแรกของปีแรก  หากไมํยื่นภายในกําหนด  เจ๎าที่ดินจะต๎องเสียเงินเพิ่ม
ร๎อยละ ๑๐ ของจํานวนเงินที่ต๎องเสียภาษี 
* กรณีบุคคลใดเป็นเจ๎าของที่ดินข้ึนใหมํ  หรือจํานวนที่ดินเปลี่ยนแปลงไป  เจ๎าของที่ดินต๎องยื่นแบบแสดง
รายการที่ดินภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแตํวันที่เป็นเจ๎าของที่ดินข้ึนใหมํ หรือ นับแตํวันที่จํานวนเนื้อที่ดินเพ่ิมข้ึนใหมํ  

๒.อัตราโทษและค่าปรับ 
* ผู๎ใดละเลยการยื่นแบบแสดงรายการ  มีความผิดโทษปรับไมํเกิน ๒๐๐ บาท และเรียกเก็บภาษีย๎อนหลัง ๒ ปี 
* ผู๎ใดยื่นแบบแสดงรายการไมํถูกต๎องตามความจริงหรือไมํบริบูรณ๑  มีความผิดต๎องระหวํางโทษจําคุก  หรือปรับ
ไมํเกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจําท้ังปรับและเรียกเก็บภาษีย๎อนหลังได๎ไมํเกิน ๕ ปี 
* กําหนดระยะเวลาการชําระภาษี  คือ เดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี หากชําระภาษีเกินกําหนดเวลา
ดังกลําว ต๎องเสียเงินเพิ่มร๎อยละ ๒ ของอัตราคําภาษีที่จะต๎องชําระ 

๓.เอกสารที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี 
    ๓.๑บัตรประจําตัวประชาชน 
    ๓.๒สําเนาทะเบียนบ๎าน 
    ๓.๓หลักฐานที่แสดงความเป็นเจ๎าของที่ดิน 
    ๓.๔. ใบเสร็จการเสียภาษีครั้งสุดท๎าย (ถ๎ามี) 
   ๓.๕หนังสือมอบอํานาจ  กรณีให๎ผู๎อ่ืนมาทําการแทน 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 



ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  เทศบาลต าบลหิน
เหล็กไฟ  โทรศัพท์  ๐-๔๔๖๕-๙๑๘๕  ต่อ ๖  หรือเว็บไซต์  http://www.hinlekfailocal.go.th 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 

 งานที่ให้บริการงานบริการการจัดเก็บภาษโีรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  กองคลัง  งานจัดเก็บรายได ๎
ขอบเขตการให้บริการและสถานที่หรือช่องทางการให้บริการกองคลัง  โทรศัพท๑ ๐-๔๔๖๕-๙๑๘๕  ตํอ๖ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการวันจันทร๑  ถึง  วันศุกร๑  (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ๑.ความหมาย และก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษ ี
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 กําหนดให๎ผู๎เป็นเจ๎าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอื่น  ๆ กับที่ดินที่
ตํอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างนั้น และในปีที่ผํานมาได๎มีการใช๎ประโยชน๑ในทรัพย๑สินนั้น  เชํน ให๎เชํา  ใช๎เป็นที่ทํา
การค๎าขาย ที่ไว๎สินค๎าประกอบอุตสาหกรรมให๎ญาติ  บิดา มารดา  บุตร  หรือผู๎อื่นอยูํอาศัย  หรือประกอบกิจการ
อื่นๆ  เพื่อเป็นการหารายได๎ (เชิงการค๎า ,ทํารายได)๎ มีหน๎าที่ย่ืนแสดงแบบรายการทรัพย๑สิน ณ ที่ทําการองค๑การบริหาร
สํวนตําบล  ตั้งแตํเดือนมกราคม - กุมภาพันธ๑  หากไมํย่ืนแบบภายในกําหนด  ต๎องเสียคําปรับไมํเกิน ๒๐๐ 

 ๒.เอกสารในการยื่นช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
    ๒.๑. สําเนาทะเบียนบ๎าน/บัตรประจําตัวประชาชนของผู๎มีหน๎าที่เสียภาษ ี
    ๒.๒. สําเนาโฉนดที่ดิน - สัญญาซ้ือขายโรงเรือน 
    ๒.๓. ใบเสร็จรับเงินคําภาษีโรงเรือนปีที่ผํานมา (ถ๎ามี) 
    ๒.๔. อัตราโทษและคําปรับ 
    * ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เม่ือได๎รับแจ๎งการประเมินแล๎ว  จะต๎องนําเงินคําภาษีไปชําระภายใน ๓๐ วัน นับ
แตํวันถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งการประเมิน 
มิฉะนั้นจะต๎องเสียภาษีเพิ่ม ดังนี ้
(๑). ถ๎าชําระไมํเกิน ๑ เดือน นับแตํวันที่พ๎นกําหนดให๎เพิ่มร๎อยละ ๒.๕ ของคําภาษีที่ค๎าง 
    (๒.)ถ๎าเกิน ๑ เดือน แตํไมํเกิน ๒ เดือน ให๎เพิ่มร๎อยละ ๕ ของคําภาษีที่ค๎าง 
    (๓.)ถ๎าเกิน ๒ เดือน แตํไมํเกิน ๓ เดือน ให๎เพิ่มร๎อยละ ๗.๕ ของคําภาษีที่ค๎าง 
    (๔.)ถ๎าเกิน ๓ เดือน แตํไมํเกิน ๔ เดือน  ให๎เพิ่มร๎อยละ ๑๐ ของคําภาษีค๎าง 
    * ผู๎ใดละเลยไมํปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ๎าหน๎าที ่ ไมํให๎ความรํวมมือการแจ๎งรายละเอียดในเรื่องใบแจ๎ง
รายการตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ต๎องระวางโทษปรับไมํเกิน ๕๐๐ บาท 

    * ผู๎ใดแจ๎งความเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง  เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกิน 
๖ เดือน หรือปรับไมํเกิน ๕๐๐ บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

  ๓. การอุทธรณ๑การเมินภาษ ี
    เม่ือผู๎เสียภาษีได๎รับแจ๎งการประเมินแล๎ว  ไมํพอใจในการประเมินของพนักงานเจ๎าหน๎าที ่ ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ๑ ได๎โดยย่ืน
แบบ ภงด.๙ ภายใน ๑๕ วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งการประเมิน 
และเมื่อได๎รับแจ๎งผลการชี้ขาดแล๎วยังไมํเป็นที่พอใจก็มีสิทธินําเรื่องร๎องตํอศาลได๎ภายใน ๓๐ วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งความ
ให๎ทราบคําชี้ขาด 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่  เทศบาลตําบลหินเหล็ก

ไฟ  โทรศัพท๑  ๐-๔๔๖๕-๙๑๘๕  ตํอ ๖  หรือเว็บไซต๑  http://www.hinlekfailocal.go.th 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการงานบริการการจัดเก็บภาษีปูาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟงานจัดเก็บรายได๎  กองคลัง   
ขอบเขตการให้บริการและสถานที่หรือช่องทางการให้บริการกองคลัง  โทรศัพท๑ ๐-๔๔๖๕-๙๑๘๕  ตํอ๖ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร๑  ถึง  วันศุกร๑  (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ภาษีป้าย 
    ตามพระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ.๒๕๑๐ กําหนดให๎ผู๎เป็นเจ๎าของปูาย  ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี
ปูาย  ตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคมถึงสิ้นเดือนมีนาคม  ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 
    ๑. การกําหนดชําระภาษี นับจากได๎รับแจ๎งการประเมินภายใน ๑๕ วัน 
    * กรณีท่ีมีการประเมินภาษีปูาย  ตั้งแตํ ๓,๐๐๐ บาทเป็นต๎นไปผู๎เสียภาษีสามารถขอผํอนชําระเป็นงวดๆ
เทําๆ กันได๎ แตํต๎องยื่นคําขอผํานชําระกํอนครบกําหนดเวลาที่ต๎องชําระภาษี  
    * การชําระภาณีเกินกําหนดเวลา  หรือยื่นแบบเกินกําหนดต๎องเสียเงินเพิ่ม  ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
    * การประเมินภาษีปูาย  ตามหลักเกณฑ๑ท่ีกําหนดไว๎ในกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๕) 
    (๑.)ปูายที่อักษรไทยล๎วน คิด ๓ บาทตํอ ๕๐๐ตร.ซม. 
    (๒.)ปูายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตํางประเทศ  หรือ ปนกับภาพและ/ หรือเครื่องหมายอ่ืนใด  ให๎คิด ๒๐ 
บาทตํอ ๕๐๐ตร.ซม. 
    (๓.)ปูายดังตํอไปนี้ให๎คิด ๔๐ บาท ตํอ ๕๐๐ตร.ซม. 
    - ปูายที่มีอักษรไทยบางสํวน หรือทั้งหมดอยูํใต๎ หรือต่ํากวําอักษรตํางประเทศ  
    - ปูายตามข๎อ ๑,๒และ ๓ เมื่อคํานวณพ้ืนที่ของปูายแล๎ว  ถ๎ามีอัตราต๎องเสียภาษีตํากวํา ๒๐๐ บาท ให๎เสีย
ภาษีปูายละ ๒๐๐ บาท 

 ๒. เอกสารประกอบในการยื่นชําระภาษีปูาย 
๑. บัตรประจําตัวประชาชนพร๎อมสําเนาทะเบียนบ๎าน 
๒. ใบเสร็จรับเงินคําภาษีปูายปีที่ผํานมา (ถ๎ามี) 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่  เทศบาลตําบลหินเหล็ก

ไฟ  โทรศัพท๑  ๐-๔๔๖๕-๙๑๘๕  ตํอ ๖  หรือเว็บไซต๑  http://www.hinlekfailocal.go.th 

 

http://www.hinlekfailocal.go.th/
http://www.hinlekfailocal.go.th/


 

 

 

 

    คู่มือส าหรับประชาชน 

 งานที่ให้บริการงานบริการการขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย๑ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟงานจัดเก็บรายได๎  กองคลัง   
ขอบเขตการให้บริการและสถานที่หรือช่องทางการให้บริการกองคลัง  โทรศัพท๑ ๐-๔๔๖๕-๙๑๘๕  ตํอ๖ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร๑  ถึง  วันศุกร๑  (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

งานบริการขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ 
  ๑. ความเป็นมา 
กรมพัฒนาธุรกิจการค๎าได๎ถํายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย๑ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย๑  พ.ศ.
๒๔๙๙  ให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ัวประเทศ ตั้งแตํเดือน มกราคม  ๒๕๕๔  เป็นต๎นไป โดยให๎ 
เทศบาลฯ รับจดทะเบียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให๎กับผู๎ประกอบการในการยื่น
จดทะเบียนพาณิชย๑ ประหยัดเวลา ประหยัดคําใช๎จํายในการเดินทาง และผู๎ประกอบการสามารถนําหลักฐาน
การจดทะเบียนพาณิชย๑ไปใช๎การทําธุรกรรมได๎  ได๎เปิดให๎บริการแกํ   ผู๎ประกอบพาณิชย๑กิจ โดยสามารถมาจด
ทะเบียนพาณิชย๑ได๎   ณ เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป   

๒.ผู้มีหน้าที่จดทะเบียน 
ผู๎มีหน๎าที่จดทะเบียนพาณิชย๑ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคน (ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ) หรือ นิติบุคคล
รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายตํางประเทศ ที่มาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการค๎า
อันเป็นพาณิชกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชย๑กําหนด 

๓. กิจการค้าที่เป็นพาณิชกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
     ๓.๑  การทําโรงสีข๎าวและการทําโรงเลื่อยที่ใช๎เครื่องจักร 
๓.๒  การขายสินค๎ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งเป็นเงิน ตั้งแตํ  ๒๐ บาท ขึ้นไป หรือมีสินค๎าดังกลําวไว๎เพ่ือขายมีคํา
รวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแตํ ๕๐๐ บาท ขึ้นไป 
     ๓.๓ การเป็นนายหน๎าหรือตัวแทนค๎าตําง ซึ่งทําการเกี่ยวกับสินค๎ามีคํารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแตํ ๒๐ บาท 
ขึ้นไป 
        ๓.๔.การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินค๎าที่ผลิตได๎  
        ๓.๕.การขนสํงทางทะเล การขนสํงโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต๑ประจําทาง การขนสํงโดยรถไฟ การขนสํง
โดยรถราง การขนสํงโดยรถยนต๑ประจําทาง การขาย  ทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให๎ก๎ูยืมเงิน การรับ
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราตํางประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๏วน การทําโรงรับ
จํานําและการทําโรงแรม 

  ๓.๖  การขาย การผลิตหรือให๎เชํา แผนซีดี แถบบันทึก  วีดีทัศน๑ แผํนซีดีทัศน๑ ดีวีดี หรือ แผนวีดีทัศน๑ระบบ
ดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 



       ๓.๗  ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด๎วยอัญมณี 
       ๓.๘   การซื้อขายสินค๎าหรือบริการโดยวิธีการใช๎สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ผํานระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ต  
       ๓.๙   การบริการอินเทอร๑เน็ต 
     ๓.๑๐  การให๎เชําพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร๑แมํขําย  
 
     ๓.๑๑การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค๎าหรือบริการโดยวิธีการใช๎สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ผํานระบบ
อินเทอร๑เน็ต 
     ๓.๑๒การให๎บริการเครื่องคอมพิวเตอร๑เพื่อใช๎อินเทอร๑เน็ต 
     ๓.๑๓  การให๎บริการฟังเพลงและร๎องเพลงโดยคาราโอเกะ 
     ๓.๑๔  การให๎บริการเครื่องเลํนเกมส๑ 
     ๓.๑๕การให๎บริการตู๎เพลง 
     ๓.๑๖  โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาช๎าง การค๎าปลีก การค๎าสํงงาช๎าง และ
ผลิตภัณฑ๑จากงาช๎าง 

๔.เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 
จดทะเบียนพาณิชย๑ (ตั้งใหม)ํ เอกสารที่ใช๎ ได๎แกํ 
 ๑ )   คําขอจดทะเบียนพาณิชย๑ (แบบ ทพ.) 
 ๒ )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 ๓ )  สําเนาทะเบียนบ๎าน 
 ๔ )  กรณีผู๎ประกอบการมิได๎เป็นเจ๎าบ๎าน ต๎องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้  
         - หนังสือให๎ความยินยอมใช๎สถานที่ 

-  สําเนาทะเบียนบ๎านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ                                                       
-  สําเนาสัญญาเชํา-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ๎าของสถานที่ 
 -  สําเนาทะเบียนบ๎านเจ๎าของสถานที่ 

         ๕) กรณีมอบอํานาจ ต๎องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
            -  หนังสือมอบอํานาจพร๎อมติดอากรแสตมป์             ๑๐         บาท 
          -สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎มอบอํานาจและผู๎รับมอบอํานาจ 

 ๖ ) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให๎เชํา แผํนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน๑ แผนวีดิทัศน๑ ดีวีดี หรือแผํน
วีดิทัศน๑ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง ต๎องมีสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให๎เป็นผู๎
จําหนํายหรือให๎เชํา จากเจ๎าของลิขสิทธิ์ 
กรณีจดทะเบียนพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ ต๎องมี แบบฟอร๑มเอกสารแนบท๎าย แบบ ทพ.  
       ๗) เทศบาลฯ ให๎บริการปรับลดขั้นตอนเหลือ ๔ ขั้นตอน ๑๕ นาท/ีราย 

 

จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ 
๑)  คําขอจดทะเบียนพาณิชย๑ (แบบ ทพ.) 
๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๓)  สําเนาทะเบียนบ๎าน 
๔)  กรณีเปลี่ยนแปลงแก๎ไขท่ีตั้งสํานักงานแหํงใหญํ ต๎องแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้  



 
 
 
 
 
         -หนังสือให๎ความยินยอมใช๎สถานที่ 

- สําเนาทะเบียนบ๎านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ 
- สําเนาสัญญาเชํา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ๎าของสถานที่ 
- สําเนาทะเบียนบ๎านเจ๎าของสถานที่ 

๕)  กรณีมอบอํานาจ ต๎องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
 -  หนังสือมอบอํานาจพร๎อมติดอากรแสตมป์             ๑๐         บาท 
 -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎มอบอํานาจและผู๎รับมอบอํานาจ 

๖)  ใบทะเบียนพาณิชย๑ (แบบ พค.๐๔๐๓) 
๗) เทศบาลฯ ให๎บริการปรับลดขั้นตอนเหลือ ๔ ขั้นตอน ๑๕ นาท/ีราย 
จดทะเบียนพาณิชย๑ (เลิก) เอกสารที่ใช๎ ได๎แกํ 

๑.)  คําขอจดทะเบียนพาณิชย๑ (แบบ ทพ.) 
๒.) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๓.) สําเนาทะเบียนบ๎าน 
๔.) ใบทะเบียนพาณิชย๑ (แบบ พค.๐๔๐๓) 
๕.)  กรณีผู๎ประกอบพาณิชยกิจถึงแกํกรรม 

  -  สําเนาใบมรณะบัตร 
  - สําเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาท 
๖.)  กรณีมอบอํานาจ ต๎องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
         -หนังสือมอบอํานาจพร๎อมติดอากรแสตมป์  ๑๐  บาท 
    -สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎มอบอํานาจและผู๎รับมอบอํานาจ 
๗.) เทศบาลฯ ให๎บริการปรับลดขั้นตอนเหลือ ๔ ขั้นตอน ๑๓ นาท/ีราย 

๕  อัตราค่าธรรมเนียม 
๑.       คําธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย๑                     เรียกเก็บ                 ๕๐ บาท 
๒.       คําธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ              เรียกเก็บ         ครั้งละ ๒๐ บาท 
๓.       คําธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ           เรียกเก็บ                  ๒๐ บาท 
๔.       คําธรรมเนียมการขอให๎ออกใบแทน                  เรียกเก็บ       ฉบับละ  ๓๐ บาท 
๕.       คําธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย๑ของผู๎ประกอบพาณิชยกิจ

รายหนึ่งเรียกเก็บครั้งละ ๒๐ บาท 
๖.       คําธรรมเนียมการคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย๑ เรียก

เก็บ ฉบับละ  ๓๐ บาท 

๖. บทก าหนดโทษ 



๑.    ประกอบพาณิชยกิจโดยไมํจดทะเบียนพาณิชย๑ ภายใน๓๐  วัน แสดงรายการเท็จ มีความผิดต๎อง
ระวางโทษปรับ ไมํเกิน ๒,๐๐๐ บาท กรณีไมํจดทะเบียนพาณิชย๑อันเป็นความผิดตํอเนื่อง ปรับอีกวันละไมํเกิน 
๑๐๐ บาท 

 
๒.    ใบทะเบียนพาณิชย๑สูญหาย แตํไมํยื่นคําร๎องขอใบแทน ภายใน ๓๐ วัน หรือไมํแสดงใบทะเบียนพาณิชย๑ไว๎
ที่สํานักงานให๎เห็นได๎งําย มีความผิดปรับไมํเกิน ๒๐๐ บาท และในกรณีเป็นความผิดตํอเนื่อง ปรับอีกวันละไมํ
เกิน  ๒๐ บาท 
๓.     ผู๎ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย๑ แล๎วยังฝุาฝืนประกอบพาณิชยกิจตํอไป มีความผิด
ต๎องระวางโทษ ปรับไมํเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือจําคุกไมํเกิน ๑ ปี หรือ ทั้งปรับทั้งจํา 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่  เทศบาลตําบล

หินเหล็กไฟ  โทรศัพท๑  ๐-๔๔๖๕-๙๑๘๕  ตํอ ๖  หรือเว็บไซต๑  http://www.hinlekfailocal.go.th 
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   คู่มือส าหรับประชาชน 

 งานที่ให้บริการงานบริการการขออนุญาตใช๎เครื่องขยายเสียง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟงานจัดเก็บรายได๎  กองคลัง   
ขอบเขตการให้บริการและสถานที่หรือช่องทางการให้บริการกองคลัง  โทรศัพท๑ ๐-๔๔๖๕-๙๑๘๕  ตํอ๖ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร๑  ถึง  วันศุกร๑  (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

การขออนุญาตใช้เสียง 
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓ 
การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง หมายถึง การที่เราจะโฆษณาสินค๎าหรือกิจการในร๎านของ
เรา  โดยมีการประกาศเสียงตามรถประชาสัมพันธ๑ หรือ โฆษณาอยูํประจําที่ หรือ ร๎านแหํงนั้นงานที่จะโฆษณา
ใช๎เสียงจะมีอยูํด๎วยกัน ๒ ประเภท 
กิจการประเภทท่ี ๑ คือ การโฆษณาในกิจการที่ไมํเป็นไปในทํานองการค๎า ขอใบอนุญาตได๎คราวละไมํ
เกิน ๑๕ วัน คําธรรมเนียม ฉบับละ๑๐ บาท กิจการประเภทนี้ก็จะมี งานขึ้นบ๎านใหมํ งานทําบุญบ๎าน งานไหว๎
ครู งานมหรสพตํางๆ 
กิจการประเภทท่ี ๒ คือ การโฆษณาท่ีเป็นไปในทํานองการค๎า  แบํงได๎เป็น ๒ ประเภท คือ 

-  การโฆษณาเคลื่อนที่โดยใช๎รถประชาสัมพันธ๑วิ่งตามเส๎นทางตํางๆ ภายในเขตเทศบาล สามารถขอ
อนุญาตได๎คราวละ ไมํเกิน ๕ วัน คําธรรมเนียมโฆษณาเคลื่อนที่ ฉบับละ ๖๐ บาท  

-   การโฆษณาประจําที่โดยประชาสัมพันธ๑ ณ ร๎านหรือกิจการนั้น ๆ สามารถขออนุญาตได๎คราวละ ไมํ
เกิน ๑๕ วัน คําธรรมเนียม โฆษณาประจําที่ ฉบับละ ๗๕ บาทห๎ามอนุญาตและห๎ามใช๎เสียงโฆษณาในระยะใกล๎
กวํา ๑๐๐ เมตร จากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งดังตํอไปนี้ 

ก. โรงพยาบาล 
ข. วัด หรือสถานที่บําเพ็ญศาสนกิจ  
ค. ทางแยกท่ีมีการสัญจรไปมาคับคั่งอยูํเป็นปกติ 

ห๎ามใช๎เสียงโฆษณาในระยะใกล๎กวํา ๑๐๐ เมตร จากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  ดังตํอไปนี้ 
ก. โรงเรียนระหวํางทําการสอน 
ข. ศาลสถิตยุติธรรมในระหวํางเวลาพิจารณา 
 

  การปฏิบัติภายหลังที่ได้รับอนุญาต 
เมื่อได๎รับอนุญาตให๎ทําการโฆษณาแล๎ว ให๎ผู๎ได๎รับอนุญาตนําใบอนุญาตนั้นไปแสดงตํอนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 
ดังตํอไปนี้ 

     - โฆษณาประจําที่ ให๎แสดงตํอสถานีตํารวจเจ๎าของท๎องที่นั้น เมื่อนายตํารวจซึ่งเป็นหัวหน๎าในสถานีตํารวจ
นั้น หรือผู๎รักษาการแทน ได๎ลงนามรับทราบในใบอนุญาตนั้นแล๎วจึงทําการโฆษณาได๎  
   ขั้นตอนการให้บริการ 



๑. ผู๎ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.๑) 
๒. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบหลักฐาน 
๓. เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นผู๎มีอํานาจลงนามอนุญาตให๎ทําการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง (แบบฆ.ษ.๒) 
 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
๑. สําเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ขออนุญาตและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๒. ใบอนุญาตให๎มีเพ่ือใช๎ซึ่งเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน  (ถ๎ามี) 
๓. รายละเอียดของเครื่องขยายเสียงที่จะใช๎  เชํน  กําลังไฟฟูาที่ใช๎กําลังขยายเสียง 
๔. แผนที่แสดงที่ตั้งใช๎เครื่องขยายเสียง 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่  เทศบาลตําบลหินเหล็ก
ไฟ  โทรศัพท๑  ๐-๔๔๖๕-๙๑๘๕  ตํอ ๖  หรือเว็บไซต๑  http://www.hinlekfailocal.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ              ติดต้ังมาตรวัดน้ า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการประปาเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ 
กองการประปาเทศบาลต าบลหินเล็กไฟ  
โทรศัพท์ :  ๐๔๔- ๖๕๙-๑๘๕  ตํอ  ๑๐๘ 
โทรสาร:  ๐๔๔-๖๕๙-๑๘๕ 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เดือนพฤศจิกายน  ของทุกปี   
วันจันทร์ ถึง  วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๖๐  และมาตรา  ๖๑  แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖                 
เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  จึงได๎ดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติวําด๎วยเรื่อง กิจการประปาเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เพื่อเป็นบรรทัดฐาน  เป็นกฎหมายในการควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการประปาเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  เพื่อให๎ผู๎ใช๎
น้ําประปาได๎ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน        หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   ๑.ผู๎ใช๎น้ําประปายื่นหลักฐานประกอบการขอใช๎น้ําประปางานธุรการกองการประปา 
หลักฐาน  -  สําเนาทะเบียนบ๎าน  ๑  ชุด 
 -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ๑  ชุด 
        ( ระยะเวลา  ๓๐  นาที )  

๒. เจ๎าหน๎าท่ีตรวจสอบเอกสาร   ผู๎อํานวยการกอง/ปลัดเทศบาล 
( ระยะเวลา  ๓๐  นาที ) 

๓. ผู๎อนุมัติในการติดตั้ง       นายกเทศมนตรี/รองนายกท่ีได๎รับการมอบหมาย 
                    ( ระยะเวลา  ๑  วัน ) 
     ๔. เจ๎าหน๎าท่ีชํางประปาออกติดตั้ง              งานผลิตและบริการ  
          ( ระยะเวลา  ๑  วัน ขึ้นอยูํกับสภาพพื้นที่ )  
      อัตราคาํธรรมเนียม 
 ก.  คําคําร๎อง     ๕  บาท  
 ข.  คําติดตั้ง  
  (๑)  ติดตั้งขนาด  ๔  หุน  ๒๐๐  บาท  
  (๒)  ติดตั้งขนาด  ๖  หุน  ๔๐๐  บาท  
  (๓)  ติดตั้งขนาดเกินกวํา  ๖  หุนขึ้นไป  ๘๐๐  บาท  
 ค.  คําประกันมาตรฐานและคําบํารุงรักษา  
  (๑)  คําประกันมาตรา  (เสียครั้งเดียวเมื่อเริ่มมีการติดตั้งมาตรวัดน้ํา)  ๑๐๐  บาท  
(รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  ๒  วัน) 



การรับเร่ืองร้องเรียน 
  ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงท่ีระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่  เทศบาลตําบล 
หินเหล็กไฟ  โทรศัพท๑  ๐๔๔- ๖๕๙-๑๘๕  ตํอ ๗  หรือ เว็บไซต๑  http: www.hinlekfailocal.go.th 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ   ขออนุญาตขุดดินถมดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองชําง 
ขอบเขตที่ให้บริการ 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองชําง  เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ   วันจันทร๑ ถึง  วันศุกร๑ (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
Tel. ๐๔๔-๖๕๙-๑๘๕                          ตั้งแตํเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ตามกฎหมาย / ระเบียบตํางๆ 
ค านิยาม 
ความหมายตาม พ.ร.บ. การขุดดิน-ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ดิน หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย๑วัตถุตําง ๆ ที่เจือปนกับดินพื้นดิน หมายความวํา 
พ้ืนผิวของที่ดินที่เป็นอยูํตามสภาพธรรมชาติ 
ขุดดิน หมายความวํา กระทําแกํพ้ืนดินเพื่อนําดินขึ้นจากพ้ืนดิน หรือทําให๎พื้นดินเป็นบํอดิน  
บํอดิน หมายความวํา แอํง บํอ สระ หรือชํองวํางใต๎พ้ืนดิน ที่เกิดจากการขุดดิน 
ถมดิน หมายความวํา การกระทําใด ๆ ตํอดินหรือพ้ืนดินเพื่อให๎ระดับดินสูงขึ้นกวําเดิม  
เนินดิน หมายความวํา ดินที่สูงขึ้นกวําระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 
แผนผังบริเวณ หมายความวํา แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน 
รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างที่อยูํข๎างเคียง 
รายการ หมายความวํา ข๎อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบํอดินที่จะขุดดินหรือ
ความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบํอดินหรือเนินดิน ระยะหํางจากขอบบํอดินหรือเนินดินถึง
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎างของบุคคลอื่น วิธีการปูองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร๎าง และวิธีการในการขุด
ดินหรือถมดิน 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. ผู๎ขอยืนคําขออนุญาต    งานธุรการกองชําง 
ระยะเวลา    ๐.๕    วัน 

๒. เจ๎าหน๎าที่ตรวจเอกสาร    นายชํางเขต/ผู๎อํานวยการกอง/หัวหน๎ากองชําง 
ตรวจสถานที่  ระยะเวลา  ๑  วัน 

๓.   เสนอให๎ความเห็นชอบ/รับรอง   ปลัดเทศบาล  
ระยะเวลา   ๐.๕วัน 

๔.   อนุญาตลงนามในใบอนุญาต   นายกเทศมนตรี/รองนายกที่ได๎รับหมอบหมาย  
ระยะเวลา   ๐.๕  วัน 

๕.   ออกเอกสารใบอนุญาต    งานธุรการกองชําง  
 ระยะเวลา   ๐.๕  วัน 
 
 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


 
 
 
ระยะเวลา 
 
 ใช๎เวลาทั้งสิ้น  ไมํเกิน  ๓   วัน  
 
เอกสารประกอบการ 
 
ขออนุญาตขุดดิน 
  ๑. แผนผังบริเวณท่ีประสงค๑จะทําการขุดดิน 
  ๒. แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข๎างเคียง 
  ๓.รายการที่กําหนดไว๎ในกฎกระทรวงที่ออกตาม 
  ๔.วิธีการขุดและการขนดิน 
  ๕. ระยะเวลาทําการขุดดิน 
  ๖. ชื่อผู๎ควบคุมงานซึ่งจะต๎องเป็นผู๎มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  ๗. ที่ตั้งสํานักงานของผู๎แจง 
  ๘. ภาวะผูกพันตํางๆที่บุคคลอ่ืนมีสํวนได๎เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ทางการขุดดิน 
  ๙. เอกสารและรายละเอียดอื่นๆท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกขา  
 
ถมดิน 

มาตรา  ๒๖  ผู๎ใดประสงค๑จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวําระดับที่ดินตํางเจ๎าของที่
อยูํใกล๎เคียง และมีพ้ืนของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตรหรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดต๎องจัดให๎มีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไมํกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํเจ๎าของที่ดินที่อยูํเคียงข๎างหรือ
บุคคลอื่น                 

พ้ืนที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นประกาศตามวรรคหนึ่ง ต๎องไมํเกินสองพันตารางเมตร  
 การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
ตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต๎องจัดให๎มีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นตํอเจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่นตามแบบที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นกําหนด 
ค่าธรรมเนียม 
 ใช๎ตามกฎกระทรวงกําหนดคําธรรมเนียมและคําใช๎จํายในการขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้ 

๑. คําธรรมเนียมใบรับแจ๎งการขุดดินถมดิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๒. คําคัดสําเนาหรือถํายเอกสารคําใช๎จําย หน๎าละ ๑ บาท 

 
 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติตํอเพ่ือร๎องเรียนไดที่ เทศบาลตําบล
หินเหล็กไฟโทรศัพท๑ ๐๔๔-๖๕๙-๑๘๕    ตํอ ๓  หรือ เว็บไซต๑ http://www.hinlekfailocal.go.th 

 
 
 
 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


 
 

 
คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ   ขออนุญาตติดตั้งปูายโฆษณา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองชําง 
ขอบเขตที่ให้บริการ 
 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองชําง  เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ   วันจันทร๑ ถึง  วันศุกร๑ (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
Tel. ๐๔๔-๖๕๙-๑๘๕                          ตั้งแตํเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ตามกฎหมาย / ระเบียบตํางๆ 
 ปูายหรือสิ่งที่กํอสร๎างข้ึนสําหรับติดตั้งปูาย  ที่มีลักษณะดังตํอไปนี้ ถือวํา เป็น อาคารตามความคุม
อาคาร  

๑. ที่ติดหรือตั้งปูายไว๎เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือ น้ําหนักรวมทั้งโครงสร๎าง 
เกินสิบกิโลกรัม 

๒. ที่ดินตั้งหํางจากท่ีสาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล๎วมีระยะหํางจากที่สาธารณะน๎อยกวําความสูง
ของปูายนั้น 

เมื่อวัดจากพ้ืนดิน และต๎องมีขนดพื้นที่ หรือน้ําหนัก  ๔ลักษณะ คือ 
(๒.๑)  ขนาดความกว๎างของปูายเกิน๕๐  เซนติเมตร หรือ 
(๒.๒)  ยาวเกินหนึ่งเมตร หรือ 
(๒.๓)  เนื้อท่ีของปูาย  ๕,๐๐๐  ตารางเซนติเมตร หรือ 
(๒.๔)  มีน้ําหนักของปูายหรือสิ่งที่สร๎างข้ึนสําหรับติดตั้งปูายอยํางใดอยํางหนึ่งหรือท้ังสองอยําง

รํวมกันเกินสิบกิโลกรัม 
 

 กรณีปูายที่มีลักษณะดังกลําวเป็นอาคาร การกํอสร๎างปูายโฆษณา จึงต๎องขออนุญาต กับพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่กํอนดําเนินการกํอสร๎าง ทั้งนี้ในกรกํอสร๎างปูายหรือสิ่งที่กํอสร๎างเพ่ือติดหรือตั้งปูายต๎องมีลักษณะ
ดังตํอไปนี้ 

๑. ปูายหรือสิ่งที่สร๎างข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปูายบนหลังคาหรือดาดฟูาของอาคารต๎องไมํลําออกนอก
แนวผนัง 

รอบนอกของอาคาร  และสํวนบนของปูายหรือสิ่งที่กํอสร๎างข้ึนสําหรับติดหรือตั้งต๎องสูงไมํเกิน 6 เมตร จาก
สํวนสูงสุดของอาคารหรือดาดฟูาของอาคารที่ติดตั้งปูายนั้น 
 

๒. ปูายที่ติดตั้งอยูํบนพื้นดินโดยตรง ต๎องมีสํวนสูงไมํเกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งปูายไปจนถึง
กึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยูํใกล๎ปูายนั้นมากที่สุด และมีความยาวของปูายไมํเกิน 32 เมตร  



๓. ปูายหรืสิ่งที่สร๎างข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปูายที่อาคารให๎ถือวําเป็นสํวนหนึ่งของอาคารและต๎องไมํบัง
ชํองระบาย ชํองอากาศ หน๎าตําง ประตู หรือทางหนีไฟ 

 

๔. ปูายที่ผนังอาคารที่อยูํริมทางสาธารณะ ให๎ยื่นได๎โดยไมํต๎องล้ําที่สาธารณะสํวนต่ําสุดของปูายต๎อง
ไมํน๎อยกวํา  

๓.๒๕ เมตร จากระดับทางเท๎าและไมํสูงเกินความสูงของอาคาร 
 ( ๕)  ปูายที่ติดตั้งอยูํที่ดินโดยตรง ต๎องมีความสูงไมํเกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งปูายไปจนถึงก่ึงกลาง
ถนนสาธารณะ และสูงไมํเกิน๓๐ เมตร มีความยาวไมํเกิน  ๓๒  เมตร และต๎องหํางจากที่ดินตํางเจ๎าของไมํน๎อย
กวํา ๔ เมตร 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ    หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๓. ผู๎ขอยืนคําขออนุญาต     งานธุรการกองชําง 
ระยะเวลา    ๐.๕    วัน 

๔. เจ๎าหน๎าที่ตรวจเอกสาร     นายชํางเขต/ผู๎อํานวยการกอง/หัวหน๎า
กองชําง 
ตรวจสถานที่  ระยะเวลา  ๑  วัน 

๓.   เสนอให๎ความเห็นชอบ/รับรอง    ปลัดเทศบาล  
ระยะเวลา   ๐.๕วัน 

๔.   อนุญาตลงนามในใบอนุญาต    นายกเทศมนตรี/รองนายกที่ได๎รับหมอบหมาย  
ระยะเวลา   ๐.๕  วัน 

๕.   ออกเอกสารใบอนุญาต     งานธุรการกองชําง  
 ระยะเวลา   ๐.๕  วัน 
 
ระยะเวลา 
 

 ใช๎เวลาทั้งสิ้น  ไมํเกิน  ๓   วัน  
 
หลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียม 

๑. บัตรประจําตัวประชาชน 
๒. สําเนาทะเบียนบ๎านฉบับเจ๎าบ๎าน 
๓. หนังสือยินยอม (กรณีท่ีไมํใชํเจ๎าสถานที)่ 

 
ขออนุญาตติดตั้งป้าย 

๑. ให๎ยื่นคําขอรับอนุญาตกํอนกําหนดติตั้งปูายโฆษณาไมํน๎อยกวํา  ๕  วัน 
๒. ให๎แจ๎งวัตถุประสงค๑ของการติดตั้ง สถานที่และจุดที่จะติดตั้งปูายโฆษณาโดยละเอียด  
๓. ให๎แจ๎งจํานวนปูายโฆษณา ลักษณะ ขนาด และการยึดเหนี่ยวในการติตั้งปูาย 
๔. ให๎แจ๎งระยะเวลาการติดตั้งโฆษณาและการรื้อถอนหรือปลดออก  
๕. ให๎แจ๎งข๎อความหรือภาพที่โฆษณาโดยรายละเอียดและชัดเจน 
๖. ในกรณีที่ติดตั้งในที่ดินหรืออาคารของเอกชน ต๎องมีหนังสือยินยอมจากเจ๎าของสถานที่  
๗. ข๎อความหรือภาพที่โฆษณาต๎องไมํขัดตํอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม  

 
 
 
 



 
 
 

ค่าธรรมเนียมติดตั้งป้ายชั่วคราว 
๑. คําธรรมเนียมปูายกรณีท่ีเป็นการค๎าปูายละ  ๒๐๐  บาท  ระยะติดตั้งไมํเกิน   ๖๐ วัน 
๒. คําธรรมเนียมปูายกรณีไมํเป็นการค๎าปูายละ  ๑๐๐  บาท  ระยะติดตั้งไมํเกิน๓๐  วัน 
๓. กรณีโฆษณาประเภทใบปลิว โปรยในที่สาธารณะ จํานวน  ๔๐๐  แผํน ตํอคําธรรมเนียม  ๒๐๐  บาท 

 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติตํอเพ่ือร๎องเรียนไดที่ เทศบาลตําบล
หินเหล็กไฟโทรศัพท๑ ๐๔๔-๖๕๙-๑๘๕    ตํอ ๓  หรือ เว็บไซต๑ http://www.hinlekfailocal.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ   ขออนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ํามัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองชําง 
ขอบเขตที่ให้บริการ 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองชําง  เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ   วันจันทร๑ ถึง  วันศุกร๑ (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
Tel. ๐๔๔-๖๕๙-๑๘๕                          ตั้งแตํเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ตามกฎหมาย / ระเบียบตํางๆ 
การจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายน้ ามัน 
เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟได๎รับการถํายโอนกิจกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
จากกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีหน๎าที่ในการตรวจตรา ออกใบรับแจ๎งการประกอบกิจการ และการออกใบอนุญาต  
กิจการที่ต๎องแจ๎ง /ขออนุญาต ให๎เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ ทราบกํอนประกอบกิจการ คือ  
 
๑. กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 



 

 

๒. กิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ซึ่งอปท.ได๎รับการถํายโอน๔ประเภทดังนี้ 

 

 

การแจ้งส าหรับการประกอบกิจการควบคุม 
 ข๎อ ๒๑ ผู๎ไดประสงค๑จะประกอบกิจการควบคุม ต๎องแจ๎งการประกอบกิจการตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่
ตามแบบ  ธพ.น๑ท๎ายกฎกระทรวงนี้พร๎อมด๎วยเอกสารหลักฐานที่ระบุในแบบดังกลําว  

ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งเกินกวําหนึ่งแหํง ให๎ผู๎ประกอบกิจการแจ๎งการประกอบกิจการ
ทุกแหํง 

ข๎อ ๒๒ การแจ๎งตามข๎อ ๒๑ ให๎ปฏิบัติดังนี้ 
๑. ในเขตกรุงเทพมหานคร ให๎แจ๎ง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 



๒. ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให๎แจ๎ง ณ สํานักงานพลังงานภูมิภาคหรือ
สํานักงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แล๎วแตํกรณี 

 
ข๎อ ๒๓ เมื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่ได๎รับแจ๎งแล๎วตามแบบ ธพ.น๒ท๎ายกฎกระทรวงนี้ให๎แกํผู๎ประกอบ

กิจการ และกรณีที่เป็นการแจ๎งตามข๎อ ๒๒ (๒) ให๎รายงานกรมธุรกิจพลังงานทราบภายในสามสิบวัน นับตั้งแตํ
วันที่ออกใบรับแจ๎งด๎วย 

ในกรณีที่เป็นการตามข๎อ ๒๒ (๒)และพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตรวจพบในภายหลังวําการแจ๎งไมํถูกต๎อง
หรือไมํครบถ๎วน และได๎ดําเนินการอยํางหนึ่งอยํางใดตํอผู๎ประกอบกิจการ ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่รายงานให๎กรม
ธุรกิจพลังงานทราบภายในสามสิบวัน นับตั้งแตํวันที่ได๎ดําเนินการแล๎วเสร็จ 

ข๎อ ๒๔ การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ให๎ผู๎ประกอบกิจการแจ๎งตํอ
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามแบบ ธพ.น๑. ณ สถานที่ที่แจ๎งการประกอบกิจการควบคุมตาม ข๎อ ๒๒ 

 
การอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการควบคุม 

 
ข๎อ ๒๕   ผู๎ใดประสงค๑จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให๎ยื่น คําขอร๎องใบอนุญาตตามแบบที่ 

กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดพร๎อมด๎วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบดังกลําว  
การประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งเกินกวําหนึ่งแหํงให๎ผู๎ประกอบกิจการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ทุกแหํง 

ข๎อ ๒๖การยื่นใบขอรับใบอนุญาตตามข๎อ  ๒๕  ให๎ปฏิบัติ  ดังนี้ 
( ๑)   ในเขตกรุงเทพมหานคร ให๎ยื่น  ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
( ๒) ในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให๎ยื่น ณ สํานักงานพลังงานภูมิภาคหรือ

สํานักงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แล๎วแตํกรณี 
ข๎อ ๒๗ ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓  ให๎เป็นไปตามแบบที่กรมธุรกิจพลังงาน

ประกาศกําหนด 
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎มีอายุหนึ่งปีนับแตํวันที่ออกใบอนุญาตการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง   

ให๎แยกใบอนุญาตประกอบกิจการที่ระบุไว๎ในใบอนุญาตเทํานั้น  
หลักเกณฑ๑    วิธีการตรวจสอบ  และการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3  

ให๎เป็นไปตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานประการกําหนด 
ข๎อ ๒๘ ห๎ามมิให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ แก๎ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ

ของสถานที่ประกอบกิจการให๎แตกตํางไปจากที่ได๎รับอนุญาต    เว๎นแตํจะได๎รัยอนุญาต  โดยจะต๎องยื่นคําร๎อง
ขออนุญาตตามแบบที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดพร๎อมด๎วยเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดในแบบ
ดังกลําว 

ใบอนุญาตให๎แก๎ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะสถานที่ประกอบกิจการให๎เป็นไปตามแบบท่ีกรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกําหนด 

ข๎อ  ๒๙ กรณีที่ผู๎ได๎รับอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ประสงค๑จะกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน เคลื่อนย๎าย ใช๎ หรือเปลี่ยนการใช๎อาคารที่ใช๎ประกอบกิจการและประสงค๑ให๎ผู๎อนุญาตตามกฎหมายวําด๎วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นผู๎ออกใบอนุญาต ใบรับแจ๎ง หรือใบรับรองการใช๎อาคารควบคุมการใช๎ตาม
กฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการ 
ควบคุมประเภทที่ ๓ ยื่นคําขอพร๎อมด๎วยเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวํา
ด๎วยการควบคุมอาคารตํอผู๎อนุญาต ณ สถานที่ท่ียื่นคําขอใบอนุญาตตามข๎อ ๒๖ 
แบบคําขออนุญาต ใบแจ๎ง ใบอนุญาต ใบรับแจ๎ง  ใบรับรองการใช๎อาคารให๎เป็นไปตามแบบที่กําหนดตาม
กฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร 
การพิจารณาออกใบอนุญาต  ใบรับแจ๎ง หรือใบรับรองการใช๎อาคารตามวนนคหนึ่ง  ให๎ดําเนินการตาม
กฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร  และเพ่ือประโยชน๑ในการดําเนินการดังกลําว ในกรณีกฎหมายวําด๎วยการ



ควบคุมอาคารอ๎างถึง  ‘‘เจ๎าพนักงานท๎องถิ่น’’   ให๎หมายความถึง  ‘‘ ผู๎อนุญาต’’ ตามกฎหมายวําด๎วยการ
ควบคุมน้ํามัยเชื่อเพลิง 
 

ข๎อ ๓๐ ห๎ามมิให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใช๎ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิงตํางชนิดจากที่ได๎รับอนุญาตให๎ใช๎เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงแตํเป็นการใช๎ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิด
ไวไฟมากกวําเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไวไฟน๎อยกวํา และต๎องแจ๎งให๎ผู๎อนุญาตทราบทุกครั้งที่มีการใช๎ถังเก็บน้ํามัน
ตํางชนิดกัน 

ข๎อ ๓๑  ผู๎ที่ได๎รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓ต๎องยื่นเอกสารจัดทําสัญญา
ประกันภัยและกรมธรรม๑ ประกันภัย โดยกรมธรรม๑ดังกลําวจะต๎องกําหนดให๎ผู๎ที่ได๎รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ เป็นผู๎เอาประกันและให๎บุคคลหรือนิติบุคคลผู๎ได๎รับความเสียหายอันเนื่องมาจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ของผู๎เอาประกัน เป็นผู๎รับประโยชน๑เพื่อเป็นคําเสียหายอันเกิดแกํชีวิต 
รํางกาย หรือทรัพย๑สินของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น ตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศ
กําหนด 

ข๎อ ๓๒  ผู๎ได๎รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ผู๎ใด  ประสงค๑จะขอตํออายุใบอนุญาต  
ให๎ยื่นคําขอตํออายุใบอนุญาตตามแบบที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดพร๎อมด๎วยเอกสารหลักฐานที่ระบุไว๎
ในแบบดังกลําวภายในหกสิบวันกํอนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได๎คําขอตํออายุใบอนุญาตแล๎วให๎ดําเนินการ
ตํอไปได๎จนกวําจะได๎รับแจ๎งการไมํอนุญาต 
หลักเกณฑ๑  วิธีการตรวจสอบ  และการพิจารณาตํออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ให๎
เป็นไปตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
ใบอนุญาตที่ขอตํออายุตามวรรคหนึ่งให๎มีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

ข๎อ  ๓๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ
แทนใบอนุญาตตามแบบที่กรมธุรกิจ พลังงานประกาศกําหนดพร๎อมด๎วยหลักฐานการรับแจ๎งความของพนักงาน
สอบสวนภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย  ใบแทนอนุญาตประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๓  ให๎ใช๎แบบใบอนุญาตและเขียนหรือประทับตราความวํา ‘‘ใบแทน’’ด๎วยอักษรสีแดงไว๎
ด๎านบนของอนุญาต และให๎ระบุวัน เดือน ปีที่ออกใบแทนพร๎อมทั้งลงลายมือชื่อผู๎อนุญาตกํากับไว๎ด๎วย  

ข๎อ  ๓๔  ผู๎ได๎รับใบอนุญาตผู๎ไดประสงค๑จะโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให๎แกํ
บุคคลอื่น ให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาตและผู๎ขอรับโอน ใบอนุญาตยื่นคําขอโอนใบอนุญาตตามแบบที่กรมธุรกิจ 
พลังงานประกาศกําหนดพร๎อมด๎วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว๎ ในแบบดังกลําวในการพิจารณาโอน
ใบอนุญาตให๎นําหลักเกณฑ๑การพิจารณาออกใบอนุญาตมาใช๎บังคับโดยอนุโลม ใบอนุญาตที่ได๎รับอนุญาตให๎โอน
แล๎วให๎เขียนหรือประทับตรา ความวําโอนแล๎วด๎วยอักษรสีแดงไว๎ด๎านบนของใบอนุญาตและให๎ระบุชื่อผู๎รับโอน
วัน เดือน ปี   ที่อนุญาตให๎โอนใบอนุญาตพร๎อมทั้งลงลายมือ 
ชื่อผู๎อนุญาตกํากับไว๎ในใบอนุญาตด๎วย  

ข๎อ ๓๕ ในกรณีที่ผู๎รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓  ตายและทายาทหรือผู๎จัดการ
มรดกของผู๎รับใบอนุญาตดังกลําวประสงค๑จะดําเนินกิจการนั้นตํอไปให๎ดําเนินการตามข๎อ ๓๔ ภายใน ๙๐ วัน 
นับตั้งแตํ ๙๐ วัน วันที่ผู๎ที่ได๎รับใบอนุญาตตาย   และเม่ือได๎ยื่นคําขอแล๎วให๎ดําเนินการตํอไปได๎จนกวําจะได๎รับ
แจ๎งการไมํอนุญาต   

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. ผู๎ขอยืน/คําขออนุญาต    งานธุรการกองชําง 

ระยะเวลา    ๐.๕วัน 
๒. เจ๎าหน๎าที่ตรวจเอกสาร    นายชํางเขต/ผู๎อํานวยการกอง/หัวหน๎ากองชําง  

ตรวจสถานที่   ระยะเวลา  ๓   วัน 
๓. เสนอให๎ความเห็นชอบ/รับรอง   ปลัดเทศบาล 

ระยะเวลา   ๐.๕  วัน 
๔.  อนุญาตลงนามในใบอนุญาต   นายกเทศมนตรี/รองนายกที่ได๎รับหมอบหมาย  



ระยะเวลา   ๐.๕  วัน 
๕. ออกเอกสารใบอนุญาต    งานธุรการกองชําง  
 ระยะเวลา   ๐.๕  วัน 
ระยะเวลา 
ใช๎เวลาทั้งสิ้น  ไมํเกิน  ๕   วัน  
 

เอกสารประกอบการรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ 
๑. ภาพถํายบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ๎านของผู๎แจ๎ง (กรณีบุคคลธรรมดา) 
๒. หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร๎อมสําเนารายละเอียด วัตถุประสงค๑ และผู๎มีอํานาจ ลงชื่อ  
แทนนิติบุคคลที่ออกให๎ไมํเกินหนึ่งร๎อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู๎แจ๎ง) 
๓. สําเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู๎แจ๎ง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นผู๎แจ๎ง) 
๔. สําเนาหรือภาพถํายโฉนดที่ดิน น.ส.๓, น.ส.๓ก, ส.ค.๑เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่นๆ 
๕. สําเนาเอกสารแสดงวําผู๎แจ๎งมีสิทธิใช๎ที่ดินหรือหนังสือยินยอมของเจ๎าของที่ดินหรือหนํวยงานที่มีหน๎าที่ดูแล
รับผิดชอบ 
  ๖. สําเนากรมธรรมประกันภัย 
ที่ดินให๎ใช๎ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบ กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
๗. สําเนาหนังสืออนุญาตพร๎อมด๎วยสําเนาแผนผังบริเวณท่ีได๎อนุญาตให๎ผู๎ขออนุญาตทําทาง  
เชื่อมระหวํางบริเวณท่ีได๎รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนสํวนบุคคลเพ่ือใช๎เป็นทาง  
สําหรับยานพาหนะเข๎า-ออกสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจําหนําย  
หรือขาย หรือสําเนาหนังสืออนุญาตพร๎อมด๎วยสําเนาแผนผังบริเวณท่ีได๎รับอนุญาตให๎ทําสิ่งลํวงล้ําลําน้ํา  
จากเจ๎าหน๎าที่และรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนสํวนบุคคล หรือลําน้ําสายนั้น 
๘. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร๎อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร๎างที่อยูํภายในรัศมี  ๕๐ 
เมตร จํานวน๓ชุด 
๙. แผนผังของสถานที่ประกอบกิจการ จํานวน ๓ชุด 
๑๐. แบบกํอสร๎างถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญํ พร๎อมระบบทํอและอุปกรณ๑ จํานวน ๓ชุด 
๑๑. รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญํ จํานวน ๑ชุด 
๑๒. หนังสือรับรองจากวิศวกรรมสาขาท่ีเกี่ยวข๎องซึ่งเป็นผู๎คํานวณความม่ันคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย 
และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญํและสิ่งปลูกสร๎างตําง ๆ และเป็นผู๎
ได๎รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวําด๎วยวิชาชีพวิศวกรรม พร๎อมทั้งแนบภาพถําย
ใบอนุญาตเป็นผู๎ประอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน ๑ ฉบับ 
 

เอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ๎าน (กรณีบุคคลธรรมดา) 
๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให๎ไมํเกิน ๖เดือน (กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล) 
๓. หนังสือมอบอํานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎มอบอํานาจ และผู๎รับมอบอํานาจ  
๔. สําเนากรมธรรมประกันภัย 
 
 

เอกสารสิทธิการใช้ที่ดิน 
๑. เอกสารแสดงสิทธิในการใช๎ที่ดินโฉนดที่ดิน น.ส.๓น.ส.๓ ก ส.ค.๑อ่ืน ๆ  
๒. สําเนาเอกสารแสดงวําผู๎ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช๎ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ๎าของที่ดิน หรือหนังสือ
ยินยอมจากหนํวยงานที่มีหน๎าที่ดูแล และรับผิดชอบที่ดินดังกลําว 
๓. หนังสือแจ๎งการตรวจสอบการใช๎ประโยชน๑ที่ดินเพื่อประกอบกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายวํา
ด๎วยการผังเมืองจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารหรือจาก โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด แล๎วแตํกรณี (กรณีอยูํในพื้นท่ีบังคับตามกฎหมายดังกลําว) 



 
 
 
๔. สําเนาหนังสืออนุญาตพร๎อมด๎วยสําเนาแผนผังที่ได๎รับอนุญาตทําทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวงหรือ
ถนนสํวนบุคคล หรือสําเนาหนังสืออนุญาตพร๎อมด๎วยสําเนาแผนผังบริเวณท่ีได๎รับอนุญาตให๎ทําสิ่งลํวงล้ําลําน้ํา 
(ให๎นํามายื่นกํอนพิจารณาออกใบอนุญาต) 
เอกสารด้านเทคนิคของสถานประกอบการ 
๑. แผนที่สังเขป แผนผังบริเวณและแบบกํอสร๎างระบบความปลอดภัยระบบควบคุมมลพิษ  
ระบบทํอน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปื้อนน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบอุปกรณ๑นิรภัย ระบบไฟฟูาและ
สิ่งปลูกสร๎างอ่ืน ๆ จํานวน ๓ชุด แล๎วแตํกรณี 
๒.รายการคํานวณความมั่งคงแข็งแรง จํานวน ๑ชุด 
๓. หนังสือรับรองของวิศวกร พร๎อมภาพถํายใบอนุญาตผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน ๑ฉบับ 
หรือสําเนาหนังสือรับรองของบริษัทท่ีปรึกษา ในการออกแบบสิ่งปลูกสร๎างดังกลําว จากกรมธุรกิจพลังงาน 
จํานวน ๑ฉบับ  
๔. เอกสารอื่น ๆ  
เอกสารประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ 
๑. หนังสือมอบอํานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎มอบอํานาจและผู๎รับมอบอํานาจ   
๒. ภาพถํายใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓ 
๓. เอกสารอื่น ๆ 
ค่าธรรมเนียมค าขอ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ใบแทนใบอนุญาต การอนุญาตให๎ใช๎ถังหรือภาชนะในการ
บรรจุหรือขนสํงน้ํามันเชื้อเพลิงและการตํอใบอนุญาตให๎เรียกเก็บตามอัตรา ดังนี้  

๑. คําขอ ฉบับละ ๒๐ บาท 
๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
๓. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
๔. การอนุญาตให๎ใช๎ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ไมํรวมถึงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใต๎พ้ืนดิน ให๎คิด

คําธรรมเนียมตามชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงและปริมาตรของถัง ดังนี้  
ก. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน๎อย   

ปริมาณไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๔๐๐  บาท 
ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๕ บาทตํอปริมาตร 
๑๐,๐๐๐  ลิตร       เศษของ ๑๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ลิตร 

ข. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง 
ปริมาณไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๖๐๐ บาท 
ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา   ๖๐  บาทตํอปริมาตร 
๑๐,๐๐๐ลิตร   เศษของ ๑๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ลิตร 

ค. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 
ปริมาณไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๘๐๐  บาท 
ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา   ๘๐  บาทตํอปริมาตร 
๑๐,๐๐๐ลิตร   เศษของ ๑๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ลิตร 

ง. ในกรณีที่มีการอนุญาตให๎ใช๎ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงอันมีลักษณะเป็นเป็นชํองสําหรับใช๎เก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน๎อย  ชนิดไวไฟปานกลางและชนิดไวไฟมากให๎คิดคําธรรมเนียม
สําหรับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงนี้ในอัตราของถังเก็บนามันเชื้อเพลิงสูงสุด  

๕. การอนุญาตให๎ใช๎ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใต๎พ้ืนดิน ให๎คิดคําธรรมเนียมตามชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง
และปริมาณของถัง ดังนี้ 



 

ก. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน๎อย   
ปริมาณไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๒๐๐  บาท 
ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา  ๒๐  บาทตํอปริมาตร 
๑๐,๐๐๐ ลิตร     เศษของ ๑๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ลิตร 

ข. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง 
ปริมาณไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๒๕๐  บาท 
ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา   ๒๕  บาทตํอปริมาตร 
๑๐,๐๐๐ลิตร   เศษของ ๑๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ลิตร 

ค. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 
ปริมาณไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๓๐๐  บาท 
ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา   ๓๐  บาทตํอปริมาตร 
๑๐,๐๐๐ลิตร   เศษของ ๑๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ลิตร 

ง. ในกรณีที่มีการอนุญาตให๎ใช๎ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใต๎พ้ืนดินอันมีลักษณะเป็นเป็นชํองสําหรับ
ใช๎เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน๎อย  ชนิดไวไฟปานกลางและชนิดไวไฟมากให๎คิด
คําธรรมเนียมสําหรับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงนี้ในอัตราของถังเก็บนามันเชื้อเพลิงสูงสุด  

๖. การอนุญาตให๎ใช๎ขวดน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกระป๋องน้ํามันเชื้อเพลิงหรือถังน้ํามันเชื้อเพลิงภายใน
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ให๎คิดคําธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ํามันเชื้อเพลิงแตํละชนิด  
ดังนี้ 
ก. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน๎อย   

ปริมาณไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ   ๒๐๐   บาท 
ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา   ๒๐  บาทตํอปริมาตร 
๑๐,๐๐๐ลิตร       เศษของ ๑๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ลิตร 

ข. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง 
ปริมาณไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๒๕๐  บาท 
ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา   ๒๕  บาทตํอปริมาตร 
๑๐,๐๐๐ลิตร   เศษของ ๑๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ลิตร 

ค. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 
ปริมาณไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๓๐๐  บาท 
ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา   ๓๐ บาทตํอปริมาตร 
๑๐,๐๐๐ลิตร   เศษของ ๑๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ลิตร 

๗. การอนุญาตให๎ใช๎ขวดน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกระป๋องน้ํามันเชื้อเพลิงหรือถังน้ํามันเชื้อเพลิงนอกจากที่
เก็บภายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ให๎คิดคําธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ํามันเชื้อเพลิง
แตํละชนิด  ดังนี้ 
ก. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน๎อย   

ปริมาณไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ   ๔๐๐   บาท 
ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา   ๕  บาทตํอปริมาตร 
๑๐,๐๐๐ลิตร       เศษของ ๑๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ลิตร 

ข. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง 
ปริมาณไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๖๐๐  บาท 
ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา   ๖๐    บาทตํอปริมาตร 
๑๐,๐๐๐ลิตร   เศษของ ๑๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ลิตร 
 



 
 

ค. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 
ปริมาณไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๘๐๐  บาท 
ปริมาณที่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา   ๘๐  บาทตํอปริมาตร 
๑๐,๐๐๐ลิตร   เศษของ ๑๐,๐๐๐ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ลิตร 

๘. การอนุญาตให๎ใช๎ถังขนสํงน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณความจุน้ํามันเชื้อเพลิงไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ลิตร 
ให๎คิดคําธรรมเนียมถังละ  ๒๕๐  บาท 

๙. การตํออายุใบอนุญาตให๎คิดคําธรรมเนียมตามอัตรา (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แล๎วแตํกรณี 
 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติตํอเพ่ือร๎องเรียนไดที่ เทศบาลตําบล
หินเหล็กไฟโทรศัพท๑ ๐๔๔-๖๕๙-๑๘๕  ตํอ ๓ หรือ เว็บไซต๑ http://www.hinlekfailocal.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ   ขออนุญาตปลูกสร๎างอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองชําง 
ขอบเขตที่ให้บริการ 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองชําง  เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ   วันจันทร๑ ถึง  วันศุกร๑ (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
Tel. ๐๔๔-๖๕๙-๑๘๕                          ตั้งแตํเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ตามกฎหมาย / ระเบียบตํางๆ 
ค านิยาม 
"อาคาร" ตามกฎหมายควบคุมอาคารได๎นิยาม ไว๎ดังนี้ 
๑. ตึก บ๎าน เรือน โรง ร๎าน แพ คลังสินค๎า สํานักงาน และสิ่งที่สร๎างข้ึนอยํางอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข๎ามาอยูํหรือเข๎า
ใช๎สอยได๎ 
๒. อัฒจันทร๑ หรือสิ่งที่สร๎างขึ้นอยํางอ่ืน เพ่ือใช๎เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
๓. เขื่อน สะพาน อุโมงค๑ ทํอหรือทางระบายน้ํา อูํเรือ คานเรือ ทําน้ํา ทําจอดเรือ รั้ว กําแพง หรือประตู ที่สร๎าง
ติดตํอ หรือใกล๎เคียงกับที่สาธารณะ หรือท่ีสาธารณะ หรือท่ีสร๎างให๎บุคคลทั่วไปใช๎สอย  
๔. ปูาย หรือสิ่งที่สร๎างสําหรับติด หรือตั้งปูาย ที่มีลักษณะข๎อหนึ่งข๎อใดดังตํอไปนี้  

 ที่ติด หรือตั้งไว๎เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน ๑ตารางเมตร หรือน้ําหนักรวมทั้งโครงสร๎างเกิน ๑๐
กิโลกรัม 

 ที่ติด หรือตั้งไว๎ในระยะหํางจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล๎ว มีระยะหํางจากที่สาธารณะ น๎อย
กวําความสูงของปูายเมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาด หรือน้ําหนักเกินกวําที่กฎกระทรวง  

 พ้ืนที่ หรือสิ่งที่สร๎างขึ้น เพื่อใช๎เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข๎าออกของรถ  
 สิ่งที่สร๎างข้ึนอยํางตามที่กําหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ ให๎หมายความรวมถึงสํวนตํางๆ ของอาคาร  

ลักษณะการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ที่ต้องขออนุญาต 
๑. สร๎างอาคารข้ึนใหมํล๎วน 
๒. ตํอเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยูํแล๎ว ซึ่งเพิ่มน้ําหนักให๎แกํอาคารนั้น หรือขยายพ้ืนที่มากขึ้น ดังนี้  
๒.๑เพ่ิม หรือขยายพ้ืนที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแตํ ๕ตารางเมตรขึ้นไป 
๒.๒เปลี่ยน หรือขยายหลังคาให๎คลุมเนื้อที่มากข้ึนกวําเดิม อันเป็นการเพ่ิมน้ําหนักแกํอาคารเดิม  
๒.๓เพ่ิม หรือลดจํานวนเสา หรือคาน 
๒.๔เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพ่ิมผนังหรือสํวนประกอบอื่น อันเป็นการเพิ่มน้ําหนักแกํอาคารเดิม  
๒.๕เพ่ิมน้ําหนักให๎แกํโครงสร๎างของอาคารเดิมสํวนหนึ่งสํวนใด เกินร๎อยละ ๑๐ 
๓. รื้อถอนอาคารที่มีสํวนสูงเกิน ๑๕เมตร ซึ่งอยูํหํางจากอาคารอ่ืน หรือที่สาธารณะน๎อยกวําความสูงของอาคาร  
๔. อาคารที่อยูํหํางจากอาคารอ่ืน หรือที่สาธารณะน๎อยกวํา๒ เมตร 
 
 
 
 
 



 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ    หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑.  ผู๎ขอยืนคําขออนุญาต     งานธุรการกองชําง 

ระยะเวลา    ๐.๕    วัน 
๒.  เจ๎าหน๎าที่ตรวจเอกสาร    นายชํางเขต/ผู๎อํานวยการกอง/หัวหน๎ากองชําง 

ตรวจสถานที่  ระยะเวลา  ๓  วัน 
๓.   เสนอให๎ความเห็นชอบ/รับรอง    ปลัดเทศบาล  

ระยะเวลา   ๐.๕วัน 
๔.   อนุญาตลงนามในใบอนุญาต   นายกเทศมนตรี/รองนายกที่ได๎รับหมอบหมาย  

ระยะเวลา   ๐.๕  วัน 
๕.   ออกเอกสารใบอนุญาต     งานธุรการกองชําง  
 ระยะเวลา   ๐.๕  วัน 
 
 

ระยะเวลา  
 

ใช๎เวลาทั้งสิ้น  ไมํเกิน  ๕   วัน  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 
๑. แบบฟอร๑มคําขออนุญาต 
๒. แบบแปลน แผนผัง และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน ๓ ชุด 
๓. รายการคํานวณ ๑ ชุด (กรณีเป็นอาคารสาธารณะ) 
๔. สําเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกร ผู๎ออกแบบ 
๕. สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/ ส.ค.๑ 
๖. หนังสือแสดงความยินยอมให๎ปลูกสร๎างอาคารในที่ดิน 
๗. หนังสือแสดงความยินยอมให๎ปลูกสร๎างอาคารชิดเขตท่ีดิน 
๘. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ๎าของอาคาร 
๙. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค๑และมีอํานาจ 
๑๐. หนังสือแสดงวําเป็นผู๎จัดการซึ่งเป็นผู๎ดําเนินการของนิติบุคคล 
๑๑. เอกสารอื่นๆ 
 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

๑. ใบอนุญาตกํอสร๎าง ฉบับละ   ๒๐ บาท  
๒. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ  ๑๐ บาท  
๓. ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ  ๑๐ บาท  
๔. ใบอนุญาตเคลื่อนย๎าย ฉบับละ  ๑๐ บาท  
๕. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช๎ ฉบับละ  ๒๐ บาท  
๖. ใบรับรอง  ฉบับละ  ๑๐ บาท  
๗. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ  ๑๐ บาท  

 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 

๑. ใบอนุญาตกํอสร๎าง ฉบับละ   ๒๐ บาท  
๒. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ  ๑๐ บาท  
๓. ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ  ๑๐ บาท  
๔. ใบอนุญาตเคลื่อนย๎าย ฉบับละ  ๑๐ บาท  



 
 

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน(คิดตามพื้นที่อาคาร) 
๑. อาคารซึ่งสูงไมํเกิน ๒ ชั้น หรือสูงไมํเกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๐.๕๐  บาท 
๒. อาคารซึ่งสูงไมํเกิน ๓ ชั้น หรือสูงไมํเกิน  ๑๒  เมตร  แตํไมํเกิน ๑๕  เมตร  ตารางเมตรละ  ๒  บาท 
๓. อาคารซึ่งสูงไมํเกิน ๓ ชั้น หรือสูงไมํเกิน  ๑๕  เมตร  ตารางเมตรละ   ๔    บาท 
๔. พ้ืนที่ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข๎าออกของรถ ตารางเมตรละ  ๐.๕๐  บาท 
๕. ปูาย ตารางเมตรละ  ๔  บาท 
๖. อาคารประเภทซึ่งต๎องวัดความยาว เชํน เขื่อน ทํอ หรือทางระบายน้ํา รั้ว กําแพง คิดตามความยาว 

เมตรละ ๑ บาท 
 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติตํอเพ่ือร๎องเรียนไดที่ เทศบาลตําบล
หินเหล็กไฟโทรศัพท๑ ๐๔๔-๖๕๙-๑๘๕  ตํอ ๓ หรือ เว็บไซต๑ http://www.hinlekfailocal.go.th 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ  การออกใบอนุญาต/ตํออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการใช้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ชั้น ๒ วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑ (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  

โทรศัพท๑ : ๐๔๔๖๕๙๑๘๕  ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔“ตลาด” หมายความวํา สถานที่ซึ่งปกติจัด
ไว๎ให๎ผู๎ค๎าใช๎เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจําหนํายสินค๎าประเภทสัตว๑ เนื้อสัตว๑ ผัก ผลไม๎ หรืออาคารอันมีสภาพเป็นของสด 
ประกอบหรือปรุงแล๎วหรือของเสียงําย ทั้งนี้ไมํวําจะมีจําหนํายสินค๎าประเภทอ่ืนด๎วยหรือไมํก็ตาม และ
หมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว๎สําหรับให๎ผู๎ค๎าใช๎เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจําหนํายสินค๎าประเภทดังกลําวเป็นประจํา
หรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด มาตรา ๓๔ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดจัดตั้งตลาด เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎า
พนักงานท๎องถิ่นตามมาตรา ๕๖ ซึ่งเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟได๎ออกเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๔ ข๎อ 
๑๓ ผู๎รับใบอนุญาตจะต๎องดูและควบคุมให๎ผู๎เข๎าขายของในสถานที่ตั้งตลาดปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว๎ใน
ตามข๎อ ๙(๖) ข๎อ ๑๗ ห๎ามมิให๎ผู๎เข๎าขายของในตลาดหรือผู๎ชํวยคนใดขาย ทําประกอบ ปรุงหรือสะสมอาหาร
และสิ่งของอยํางอ่ืนในตลาดเมื่อมีเหตุควรเชื่อวําตนเป็นโรคติดตํอหรือเมื่อเจ๎าพนักงานสาธารณสุข ได๎ตรวจ
ปรากฏวําเป็นพาหะและได๎รับแจ๎งความเป็นหนังสือวําตนเป็นพาหะของโรคนั้น ข๎อ ๒๐ ถ๎าปรากฏวําผู๎เข๎าขาย
ของในตลาด หรือผู๎ชํวยคนใดเป็นโรคติดตํอ หรือเป็นพาหะโรคติดตํอ ซึ่งเจ๎าพนักงานสาธารณสุขเห็นวําถ๎า
อนุญาตเข๎าขายของตํอไป จะเป็นอันตรายแกํสุขภาพของประชาชน เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอํานาจสั่งให๎หยุด
ดําเนินกิจการไว๎ทันทีจนกวําจะได๎แก๎ไขหรือปรับปรุง 

ใบอนุญาตฯ มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแตํวันที่ออกให๎และให๎ใช๎ได๎เพียงในเขตอํานาจเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
เทํานั้น 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน         หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

๑. ผู๎ประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตํออายุใบอนุญาตฯ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล๎อม              
พร๎อมหลักฐาน เจ๎าหน๎าที่ตรวจเอกสาร (๓๐ นาท)ี 

  ๒. เจ๎าหน๎าที่ออกตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ   กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล๎อมแนะนํา
ด๎านสุขาภิบาล (๕ วันทําการ) 

๓. ผู๎ขออนุญาตชําระคําธรรมเนียม (๗ วันทําการ)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 



 

 ๔. เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต (๗ วันทําการ)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

 ๕. รับใบอนุญาตฯ (๑๕ วันทําการ)    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

 

ระยะเวลา 

ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้นไมํเกิน  ๓๐  วัน 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

๑. คําขอรับใบอนุญาต/ตํออายุใบอนุญาต    จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู๎ขออนุญาต   จํานวน ๑ ฉบับ  

๓. สําเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต   จํานวน ๑ ฉบับ 

๔. ทะเบียนแผงผู๎ประกอบการค๎า     จํานวน ๑ ฉบับ  

๕. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับเดิม กรณีรายเกํา(ถ๎ามี)   จํานวน ๑ ฉบับ  

 

ค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด       ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท  

ใบอนุญาตในการขอเปลี่ยนชื่อ      ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท  

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎น สามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ เทศบาลตําบล
หินเหล็กไฟ โทรศัพท๑ ๐ ๔๔๖๕ ๙๑๘๕หรือ เว็บไซต๑ http://www.hinlekfailocal.go.th 

 

 

 

 

 

 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


 

- ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล - 
 

เลขที่………….   

ค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

       เขียนที.่.............เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

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

  ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ..................ปีสัญชาติ........................ 

อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย/ถนน.............................ต าบล................................ อ าเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์.............................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน...................................... 

 กรณีขอในนามนิติบุคคล ชื่อสถานประกอบการ...................................................................................... 

โดย................................................................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที.่...............

ตรอก/ซอย/ถนน...................................ต าบล.................................. อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดที่มีการจ าหน่าย................................................ 

(เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด)ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและ

หลักฐาน มาด้วยแล้ว คือ 

□ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต□ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

□ส าเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีขออนุญาตในนามนิติบุคคล)   

□ส าเนาใบอนุญาตฉบับเดิมกรณีรายเก่า (ถ้ามี) □อ่ืน (ระบ)ุ ............................................................... 
 

แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการพอสังเขป 
 
 
 

 
 
 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ  
 

   (ลงชื่อ)...................................................ผู้ขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาต 

    (.......................................................)                                              

แบบ ตล.๑ 

เลขที่รับ.........../............. 



ความเห็นของเจ้าหน้าที่

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

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

      (.......................................................) 

 

ความเห็นของผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

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

      (.......................................................) 

ความเห็นของปลัดเทศบาล

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

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

      (.......................................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................               

 

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

      (.......................................................) 

      นายกเทศมนตรีตําบลหินเหล็กไฟ 

 



แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 

ขั้นตอนการให๎บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ติดตํอสอบถามรายละเอียดได๎ท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ชั้น ๒ เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟหรือ
เว็บไซต์  http://www.hinlekfailocal.go.th 

 

 

 

 

๒. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแนะน าด้านสุขาภิบาล( ๕วันท าการ ) 

๓. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม ( ๗วันท าการ ) 

๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต ( ๗วันท าการ ) 

๕. รับใบอนุญาต ( ๑๕วันท าการ ) 

๑.ผู้ขออนุญาตยื่นแบบค าขอพร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ( ๓๐ นาที ) 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพและตํออายุใบอนุญาตฯ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการใช้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ชั้น ๒ วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑ (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  

โทรศัพท๑ : ๐๔๔๖๕๙๑๘๕  ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๓๑ กําหนด “ให๎รัฐมนตรี(วําการกระทรวง
สาธารณสุข) โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ(สาธารณสุข) มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให๎
กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ” มาตรา ๓๒เพ่ือประโยชน๑ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ
ที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให๎ราชการสํวนท๎องถิ่นมีอํานาจออกข๎อกําหนดของท๎องถิ่นดังตํอไปนี้ (๑) กําหนด
ประเภทของกิจการตามาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให๎เป็นกิจการที่ต๎องมีการควบคุมภายในท๎องถิ่นนั้น 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข๎อ ๖ ให๎กิจการประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้เป็นกิจการที่ต๎องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
(เอกสารแนบท๎าย ๑) ข๎อ ๑๘ เมื่อพ๎นกําหนดเก๎าสิบวัน นับแตํวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช๎บังคับ ห๎ามมิให๎ผู๎ใด
ดําเนินกิจการที่ต๎องมีการควบคุมตาม ข๎อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค๎า เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่นตามแบบใบอนุญาต ข๎อ ๒๕ คําธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฉบับหนึ่งให๎ใช๎สําหรับกิจการค๎าประเภท
เดียวและสําหรับสถานที่แหํงเดียว สําหรับกิจการค๎าซึ่งต๎องควบคุมหลายประเภทในขณะเดียวกันและสถานที่
เดียวกันให๎เรียกเก็บคําธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงสุดเต็มอัตราสํวนประเภทอื่นให๎เก็บเพียงก่ึงอัตรา 

ใบอนุญาตฯ มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแตํวันที่ออกให๎และให๎ใช๎ได๎เพียงในเขตอํานาจเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
เทํานั้น 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน        หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

  ๑. ผู๎ประกอบการยื่นคําขอรับ/ตํออายุใบอนุญาตฯ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม            พร๎อม
หลักฐาน เจ๎าหน๎าที่ตรวจเอกสาร (๓๐ นาท)ี 

 

 



  ๒. เจ๎าหน๎าที่ออกตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ   กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล๎อมแนะนํา
ด๎านสุขาภิบาล (๕ วันทําการ) 

๓. ผู๎ขออนุญาตชําระคําธรรมเนียม (๗ วันทําการ)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

  ๔. เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต (๗ วันทําการ)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

  ๕. รับใบอนุญาตฯ (๑๕ วันทําการ)    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

 

ระยะเวลา 

ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้นไมํเกิน  ๓๐  วัน 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

  ๑. คําขอรับ/ตํออายุใบอนุญาต   จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู๎ขออนุญาต จํานวน ๑ ฉบับ  

  ๓. สําเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต        จํานวน ๑ ฉบับ  

  ๔. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพฉบับเดิม กรณีรายเกํา (ถ๎ามี  จํานวน ๑ ฉบับ  

  ๕. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน กฎหมายโรงงาน ฯลฯ จํานวน ๑ ฉบับ 

๖. หนังสือมอบอํานาจพร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู๎รับมอบ  จํานวน ๑ ฉบับ  

 

ค่าธรรมเนียม 

ตามเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๕ และเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ (ฉบับที่ ๒ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (เอกสารแนบท๎าย ๒) 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎น สามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ เทศบาลตําบล
หินเหล็กไฟ โทรศัพท๑ ๐ ๔๔๖๕ ๙๑๘๕หรือ เว็บไซต๑ http://www.hinlekfailocal.go.th 

 

 

 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


- ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล  - 
 
เลขที่รับ……/…..…….        เลขที.่...........…… 

ค าขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเภท............................................................................................... 
       เขียนที.่...........เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

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

  ข้าพเจ้า.................................................................อายุ..................ปีสัญชาติ........................... 

อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที.่........ตรอก/ซอย/ถนน.........................ต าบล............................. อ าเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์........................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน......................................... 

  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อนายกเทศมนตรีต าบล

หินเหล็กไฟโดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า (ชื่อร้าน)..........................................................................................

พ้ืนที่ประกอบการ.........................ตารางเมตรก าลังเครื่องจักร ........................... จ านวนคนงาน...................คน

ตั้งอยู่ณเลขที.่..........หมู่ที่........ ตรอก/ซอย................................ต าบล................................อ าเภอคูเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ โทรศัพท์.............................................................. โทรสาร............................................................ 

พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต/   อื่นๆระบุ

............................................ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอ านาจ(ถ้ามี)  

 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 ๓. หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอ านาจ(กรณีท่ีมีการมอบ

อ านาจ) 

๔. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง คือ 

๔.๑ ............................................................................................................................................... 

              ๔.๒ ................................................................................................................................................ 

              ๔.๓ ................................................................................................................................................ 

๕. เอกสารหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ  

๕.๑ ............................................................................................................................................. 

๕.๒ .............................................................................................................................................. 

๕.๓ ............................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ  
 

 

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

      (.................................................)  

แบบอภ.๑ 



 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 
 

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

      (.......................................................) 

 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

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

      (....................................................) 

 

ความเห็นของปลัดเทศบาล

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

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

       (.......................................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

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

      (.......................................................) 

      นายกเทศมนตรีตําบลหินเหล็กไฟ 
 

 

 

 



-  ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล  -  
 

 

เลขที่รับ…….…/………       เลขที่....………………………. 

ค าขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
       เขียนที ่  เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

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

  ข้าพเจ้า.............................................................อายุ..................ปีสัญชาติ.............................. 

อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที.่........ตรอก/ซอย/ถนน..............................ต าบล......................... อ าเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์..................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................ 

  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อนายกเทศมนตรีต าบล

หินเหล็กไฟโดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า (ชื่อร้าน)..........................................................................................

พ้ืนที่ประกอบการ........................ตารางเมตรก าลังเครื่องจักร ........................... จ านวนคนงาน....................คน

ตั้งอยู่ณเลขที.่.............หมู่ที่............ ตรอก/ซอย................................ต าบล..................................อ าเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์......................................................... โทรสาร.................................................................. 

  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม            

๒. .............................................................................................................................................. 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ  

 

 

     (ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอต่อใบอนุญาต 

      (.......................................................) 
 

 

 

 

 

 

แบบอภ.๓ 



ความเห็นของเจ้าหน้าที่

.....................................................................................................................................................……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

       (.......................................................) 

 

ความเห็นของผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

...............................................................................................………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

      (.......................................................) 

 

ความเห็นของปลัดเทศบาล

................................................................................................................................................…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

      (.......................................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

.....................................................................................................................................……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

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

      (.......................................................) 

      นายกเทศมนตรีตําบลหินเหล็กไฟ 

 



- เอกสารแนบท้าย ๑ – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- เอกสารแนบท้าย ๒– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต 
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

ขั้นตอนการให๎บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
ติดตํอสอบถามรายละเอียดได๎ท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ชั้น ๒ เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 
หรือเว็บไซต์  http://www.hinlekfailocal.go.th 

 

๒. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแนะน าด้านสุขาภิบาล( ๕วันท าการ ) 

๓. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม ( ๗วันท าการ ) 

๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต ( ๗วันท าการ ) 

๕. รับใบอนุญาต ( ๑๕วันท าการ ) 

๑.ผู้ขออนุญาตยื่นแบบค าขอพร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ( ๓๐ นาที ) 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ(เลี้ยงสุกร)และตํออายุใบอนุญาตฯ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการใช้บริการระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ชั้น ๒วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑ (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรศัพท๑ : ๐ ๔๔๖๕ ๙๑๘๕  ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ –๑๖.๓๐ น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๑ กําหนด “ให๎รัฐมนตรี(วําการกระทรวง
สาธารณสุข) โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ(สาธารณสุข) มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให๎
กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ” มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน๑ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ
ที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให๎ราชการสํวนท๎องถิ่นมีอํานาจออกข๎อกําหนดของท๎องถิ่นดังตํอไปนี้ (1) กําหนด
ประเภทของกิจการตามาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให๎เป็นกิจการที่ต๎องมีการควบคุมภายในท๎องถิ่น  

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 25๕๕ ข๎อ 
๕ ให๎กิจการเลี้ยงสุกรเป็นกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพท่ีต๎องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตําบลหินเหล็ก
ไฟ ข๎อ ๑๙ เมื่อพ๎นกําหนดเก๎าสิบวัน นับแตํวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช๎ห๎ามมิให๎ผู๎ใดดําเนินกิจการที่ต๎องมี
การควบคุมาตาม ข๎อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค๎า เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตามแบบ
ใบอนุญาต ข๎อ ๒๔ ผู๎ได๎รับใบอนุญาตต๎องเสียคําธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว๎ท๎ายเทศ
บัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเป็นการขอตํอใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ๎ามิได๎
เสียคําธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดให๎ชําระคําปรับเพิ่มข้ึนอีกร๎อยละยี่สิบของจํานวนคําธรรมเนียมที่ค๎าง
ชําระ เว๎นแตํผู๎ได๎รับใบอนุญาตจะได๎บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกํอนถึงกําหนดการเสียคําธรรมเนียมครั้ง
ตํอไป วรรคสอง ในกรณีท่ีผู๎มีหน๎าที่ต๎องเสียคําธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค๎างชําระคําธรรมเนียมติดตํอกันเกิน
กวําสองครั้งให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอํานาจสั่งให๎ผู๎นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว๎จนกวําจะได๎เสียคําธรรมเนียม
และคําปรับจนครบตามจํานวน  

ใบอนุญาตฯ มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแตํวันที่ออกให๎และให๎ใช๎ได๎เพียงในเขตอํานาจเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
เทํานั้น 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
๑. ผู๎ประกอบการยื่นคําขอรับ/ตํออายุใบอนุญาตฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม            พร๎อมหลักฐาน 
เจ๎าหน๎าที่ตรวจเอกสาร (๓๐ นาท)ี 

๒. เจ๎าหน๎าที่ออกตรวจพ้ืนที่ และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม            แนะนํา
ด๎านสุขาภิบาล (๕ วันทําการ) 



๓. ผู๎ขออนุญาตชําระคําธรรมเนียม (๗ วันทําการ)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  

๔. เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต (๗ วันทําการ)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม                  

๕. รับใบอนุญาตฯ (๑๕ วันทําการ)   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  
 

ระยะเวลา 

ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้นไมํเกิน  ๓๐  วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต๎องใช๎ 

1. คําขอรับ/ตํออายุใบอนุญาต     จํานวน ๑ ฉบับ 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู๎ขออนุญาต   จํานวน ๑ ฉบับ 

3. สําเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต     จํานวน ๑ ฉบับ 

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพฉบับเดิม กรณีรายเกํา (ถ๎ามี)จํานวน ๑ ฉบับ 

5. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง (ถ๎ามี).......................................จํานวน ๑ ฉบับ 

6. หนังสือมอบอํานาจพร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู๎รับมอบ  จํานวน ๑ ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพเก่ียวกับการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร  

๑. การเลี้ยงสุกรตั้งแตํ    ๕ ตัว ขึ้นไปแตํไมํเกิน       ๒๐ ตัว  ฉบับละ    ๓ ๐๐ บาท 

๒. การเลี้ยงสุกรตั้งแตํ             ๒๑ ตัว ขึ้นไปแตํไมํเกิน       ๕๐ ตัว  ฉบับละ    ๕ ๐๐ บาท 

๓. การเลี้ยงสุกรตั้งแตํ             ๕๑ ตัว ขึ้นไปแตํไมํเกิน     ๑๐๐ ตัว   ฉบับละ    ๗ ๐๐ บาท 

๔. การเลี้ยงสุกรตั้งแตํ           ๑๐๑ ตัว ขึ้นไปแตํไมํเกิน     ๕๐๐ ตัว  ฉบับละ ๑ ,๐๐๐ บาท 

๕.การเลี้ยงสุกร ตั้งแตํ           ๕๐๑ ตัว ขึ้นไปแตํไมํเกิน  ๑,๐๐๐ ตัว  ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 

๖. การเลี้ยงสุกรตั้งแตํ        ๑,๐๐๑ ตัว ขึ้นไปแตํไมํเกิน  ๒,๐๐๐ ตัว  ฉบับละ ๒ ,๕๐๐ บาท 

๗. การเลี้ยงสุกรตั้งแตํ        ๒,๐๐๑ ตัว ขึ้นไป    ฉบับละ ๕ ,๐๐๐ บาท  

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎น สามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ เทศบาลตําบล หิน
เหล็กไฟ โทรศัพท๑ ๐ ๔๔๖๕ ๙๑๘๕ หรือ เว็บไซต๑ http://www.hinlekfailocal.go.th 

 

-  ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล  - 

      คําขอเลขที่. ........../…………. 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


        (เจ๎าหน๎าที่กรอก)  

ค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 

*********** 

      เขียนที่............เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  
      วันที่............เดือน.......................พ.ศ..................  
 ๑. ข๎าพเจ๎า................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ........ไทย.........  
โดย.................................................................................................................. ผู๎มีอํานาจลงนามแทน

นิติบุคคลปรากฏตาม.......................................................................................................ที่อยูํเลขท่ี...................
หมูํที.่...............ตรอก/ซอย/.......................ถนน................................. ตําบล............................อําเภอคูเมือง จัง
หวัด....บุรีรัมย๑..... โทรศัพท๑.........................................................................................................ผู๎ขออนุญาต 

๒. พร๎อมคําขอนี้ข๎าพเจ๎าได๎แนบเอกสารหลักฐานตํางๆมาด๎วยแล๎ว ดังนี้ 
(  ) สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ......................... (  ) 

สําเนาทะเบียนบ๎าน 
(  ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร หนังสือให๎ความเห็นชอบการประเมินผล

กระทบตํอสิ่งแวดล๎อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีจําเป็น   

(  ) ใบมอบอํานาจ(ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
(  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
(  ) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการท๎องถิ่นประกาศกําหนด คือ  
๑) ...................................................................................................................................... 

   ๒)....................................................................................................................................  

 

ข้าพเจ้า  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ).......................................................ผู๎ขออนุญาต  

      (.......................................................)  

 

 

 

 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคําขอใบอนุญาต/ตํออายุใบอนุญาต 



 
เลขที.่...................................ได๎รับเรื่องเมื่อวันที่..................เดือน...............................พ.ศ....................... 

ตรวจเอกสารแล๎ว เอกสารหลักฐาน (.....) ครบ 

 (.....) ไมํครบ คือ  

 ๑) ............................................. ................................... 
     ๒) .................................................................................

   ๓) .......................................... ...................................... 
 
     (ลงชื่อ)............................................................. เจ๎าหน๎าที่  

      (.......................................................)  

     ตําแหนํง..........................................................  

 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

เลขที.่.............................ได๎รับเรื่องเมื่อวันที่..................เดือน................................พ.ศ....................... 

ตรวจเอกสารแล๎ว เอกสารหลักฐาน (.....) ครบ 

 (.....) ไมํครบ คือ  

           ๑) .........................................................................................  
           ๒) ..........................................................................................

      ๓) .........................................................................................  
 
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐาน ที่ยังไมํครบทั้งหมดมายื่นตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นภายใน.............วัน 

นับตั้งแตํวันนี้เป็นต๎นไป 

 

     (ลงชื่อ)............................................................. เจ๎าหน๎าที่  

      (.......................................................)  

     ตําแหนํง.........................................................  

 
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต 

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   



ขั้นตอนการให๎บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎น สามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ เทศบาลตําบล 
หินเหล็กไฟ โทรศัพท๑ ๐ ๔๔๖๕ ๙๑๘๕ หรือ เว็บไซต๑ http://www.hinlekfailocal.go.th 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

๒. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแนะน าด้านสุขาภิบาล( ๕วันท าการ ) 

๓. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม ( ๗วันท าการ ) 

๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต ( ๗วันท าการ ) 

๕. รับใบอนุญาต ( ๑๕วันท าการ ) 

๑.ผู้ขออนุญาตยื่นแบบค าขอพร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ( ๓๐ นาที ) 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


งานที่ให้บริการ  การออกใบอนุญาตจําหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะและตํออายุใบอนุญาตฯ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการใช้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ชั้น ๒               วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑ (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรศัพท๑ : ๐ ๔๔๖๕ ๙๑๘๕  ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ –๑๖.๓๐ น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ “ที่หรือทางสาธารณะ ” หมายความวํา 
สถานที่หรือทางซึ่งมิใชํเป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช๎ประโยชน๑หรือใช๎สัญจรได๎ มาตรา ๔๑ เจ๎า
พนักงานท๎องถิ่นมีหน๎าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน๑ใช๎สอยของประชาชนทั่วไป ห๎ามมิให๎ผู๎ใด
จําหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ ไมํวําเป็นการจําหนํายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค๎าในที่หนึ่งที่ใดเป็น
ปกติหรือเรํขาย เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๔๓ ให๎ราชการ
สํวนท๎องถิ่นมีอํานาจในการออกข๎อกําหนดของท๎องถิ่นเพ่ือบังคับใช๎ในการออกใบอนุญาตจําหนํายสินค๎าในที่
หรือทางสาธารณะ ซึ่งเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟได๎ออกเทศบัญญัติ เรื่อง การจําหนํายสินค๎าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ใบอนุญาตฯ มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแตํวันที่ออกให๎และให๎ใช๎ได๎เพียงในเขตอํานาจเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
เทํานั้น 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

1. ผู๎ประกอบการยื่นคําขอรับ/ตํออายุใบอนุญาตฯ  กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล๎อม   พร๎อม
หลักฐาน เจ๎าหน๎าที่ตรวจเอกสาร (๓๐ นาท)ี 

2. เจ๎าหน๎าที่ออกตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ   กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล๎อมแนะนําด๎าน
สุขาภิบาล (๕ วันทําการ) 

3. ผู๎ขออนุญาตชําระคําธรรมเนียม (๗ วันทําการ)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

4. เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต(๗ วันทําการ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

  5. รับใบอนุญาตฯ (๑๕ วันทําการ)    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

 

 

ระยะเวลา 

ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้นไมํเกิน 30 วัน 



 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

๑. คําขอรับ/ตํออายุใบอนุญาต   จํานวน  ๑ ฉบับ  

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู๎ขออนุญาต  จํานวน  ๑ ฉบับ 

๓. สําเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต   จํานวน  ๑ ฉบับ 

๔. ใบรับรองแพทย๑ (ผู๎สัมผัสอาหาร)   จํานวน  ๑ ฉบับ 

๕. รูปถํายหน๎าตรงครึ่งตัวไมํสวมหมวก ไมํสวมแวํนขนาด ๑ x ๑นิ้ว  จํานวน  ๓ รูป  

๖. ใบอนุญาตจําหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะฉบับเดิม กรณีรายเกํา(ถ๎ามี)   จํานวน  ๑ ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 

การออกใบอนุญาตจําหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ 

๑. จําหนํายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค๎าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ฉบับละ  ๒๐๐  บาท  

๒. จําหนํายโดยลักษณะวิธีการเรํขาย     ฉบับละ   ๕๐   บาท  

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎น สามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ เทศบาลตําบล
หินเหล็กไฟ โทรศัพท๑ ๐ ๔๔๖๕ ๙๑๘๕หรือ เว็บไซต๑ http://www.hinlekfailocal.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล - 
 แบบสณ.1 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


  เลขที่…………. 

ค าขอรับ/ต่ออายุ 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

        เขียนที ่เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

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

  ข้าพเจ้า................................................................อายุ................ปีสัญชาติ....................... 

อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่........ตรอก/ซอย/ถนน.....................................ต าบล................................ อ าเภอ

คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.....................................

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต่อนายกเทศมนตรี

ต าบลหินเหล็กไฟ 

  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

□ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต □ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

□ใบรับรองแพทย์ของผู้สัมผัสอาหาร □หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับ

มอบ 

□ส าเนาใบอนุญาตฉบับเดิมกรณีรายเก่า (ถ้ามี)  

□อ่ืน(ระบ)ุ .......................................................................... 
 

แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการพอสังเขป 
 
 
 

 
 
 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ  
 

 

    (ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาต 

    (.......................................................)         

 
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต 

จ าหนน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  

เลขที่รับ.........../............. 



ขั้นตอนการให๎บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎น สามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ เทศบาลตําบลหินเหล็ก
ไฟ โทรศัพท๑ ๐ ๔๔๖๕ ๙๑๘๕ หรือ เว็บไซต๑ http://www.hinlekfailocal.go.th 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแนะน าด้านสุขาภิบาล( ๕วันท าการ ) 

๓. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม ( ๗วันท าการ ) 

๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต ( ๗วันท าการ ) 

๕. รับใบอนุญาต ( ๑๕วันท าการ ) 

๑.ผู้ขออนุญาตยื่นแบบค าขอพร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ( ๓๐ นาที ) 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


ที ่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาทต่อป)ี 

 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  

๑ การเลี้ยงสัตว๑บกสัตว๑ปีกสัตว๑น้ําสัตว๑เลื้อยคลานหรือแมลง  

 ๑.๑ การเลี้ยงม๎า โค กระบือ  

          ก. ตั้งแต๕ํตัวแตํไมํเกิน๑๐ตัว ๕๐๐ 

          ข. ตั้งแตํ ๑๑ ตัว แตํไมํเกิน๒๐ตัว ๘๐๐ 

          ค. ตั้งแตํ ๒๑ ตัว แตํไมํเกิน๕๐ตัว ๑,๐๐๐ 

          ง. เกินกวํา๕๐ตัว ข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๑.๒ การเลี้ยงแพะ แกะ  

          ก. ตั้งแต๕ํตัวแตํไมํเกิน๑๐ตัว ๓๐๐ 

          ข. ตั้งแตํ ๑๑ ตัว แตํไมํเกิน๒๐ตัว ๖๐๐ 

          ค. ตั้งแตํ ๒๑ ตัว แตํไมํเกิน๕๐ตัว ๙๐๐ 

          ง. เกินกวํา๕๐ตัว ข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

 ๑.๓ การเลี้ยงหําน เป็ด ไกํ อยํางใดอยํางหน่ึง หรือรวมกัน  

          ก. ตั้งแตํ ๔๐ ตัวแตํไมํเกิน๑๐๐ตัว ๒๐๐ 

          ข. ตั้งแตํ ๑๐๑ ตัว แตํไมํเกิน๒๐๐ตัว ๕๐๐ 

          ค. ตั้งแตํ ๒๐๑ ตัว แตํไมํเกิน๕๐๐ตัว ๘๐๐ 

          ง. ตั้งแตํ ๕๐๑ ตัว แตํไมํเกิน๑,๐๐๐ตัว ๑,๐๐๐ 

          จ. ตั้งแตํ ๑,๐๐๑ ตัว แตํไมํเกิน๒,๐๐๐ตัว ๑,๕๐๐ 

          ฉ. ตั้งแตํ ๒,๐๐๑ ตัว แตํไมํเกิน๕,๐๐๐ตัว ๒,๐๐๐ 

          ช. เกินกวํา๕,๐๐๐ตัว ข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

 ๑.๔ การเลี้ยงปลา กบ เตํา ตะพาบ อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือรวมกัน ๕๐๐ 

 ๑.๕ การเลี้ยงสัตว๑เลื้อยคลานหรือแมลง ๕๐๐ 

๒ การเลี้ยงสัตว๑เพื่อรีดเอานม ตั้งแตํ ๓ ตัวขึ้นไป ๕๐๐ 

๓ การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตว๑หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อให๎
ประชาชนเข๎าชมหรือเพื่อประโยชน๑ของกิจการนั้นท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บคําดูหรือคําบริการ
ไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อมหรือไมํก็ตาม 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

ที ่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาทต่อป)ี 



 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์  

๔ การฆําสัตว๑ยกเว๎นในสถานท่ีจําหนํายอาหารการเรํขายการขายในตลาดและการฆําเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน (ฆําตํอวัน) 
 

          ก. ตั้งแตํ ๑๐ ตัวแตํไมํเกิน๑๐๐ตัว ๘๐๐ 

          ข. ตั้งแตํ ๑๐๑ ตัว แตํไมํเกิน๒๐๐ตัว ๑,๕๐๐ 

          ค. เกินกวํา๒๐๐ตัว ข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๕ การฟอกหนังสัตว๑ขนสัตว๑การสะสมหนังสัตว๑ขนสัตว๑ท่ียังมิได๎ฟอก ๓,๐๐๐ 

๖ การสะสมเขาสัตว๑กระดูกสัตว๑ที่ยังมิได๎แปรรูป ๓,๐๐๐ 

๗ การเคี่ยวหนังสัตว๑เอ็นสัตว๑ไขสัตว๑ ๑,๐๐๐ 

๘ การต๎มการตากการเผาเปลือกหอยเปลือกปูเปลือกกุ๎งยกเว๎นในสถานท่ีจําหนํายอาหาร

การเรํขายและการขายในตลาด 
 

          ก. การต๎ม การตาก ๕๐๐ 

          ข. การเผา ๑,๐๐๐ 

๙ การประดิษฐ๑เครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑อื่นๆจากเปลือกหอยกระดูกสัตว๑เขาสัตว๑หนังสัตว๑

ขนสัตว๑หรือสํวนอ่ืนๆของสัตว๑ 
 

          ก. ประดิษฐ๑จากเปลือกหอย ๕๐๐ 

 
         ข. ประดิษฐ๑จากกระดูกสัตว๑เขาสัตว๑หนังสัตว๑ขนสัตว๑หรือ 

             สวํนอ่ืนๆของสตัว๑ 

๑,๐๐๐ 

๑๐ การผลิตการโมํการปุนการบดการผสมการบรรจุการสะสมหรือการกระทําอ่ืนใดตํอสัตว๑

หรือพืชหรือสํวนหนึ่งสํวนใดของสัตว๑หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว๑ 
 

          ก. โดยใช๎เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

          ข. โดยไมํใช๎เครื่องจักร ๕๐๐ 

๑๑ การสะสมหรือล๎างครั่ง ๔๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเคร่ืองด่ืมน้ าด่ืม  

๑๒ การผลิตเนยเนยเทียม ๔๐๐ 

๑๓ 
การผลิตกะปิน้ําพริกแกงน้ําพริกเผาน้ําปลาน้ําเคยน้ําบูดูไตปลาเต๎าเจี้ยวซีอ้ิวหอยดอง

หรือซอสปรุงรสอื่นๆยกเว๎นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 

          ก. โดยใช๎เครื่องจักร ๘๐๐ 

 

 
         ข. โดยไมํใช๎เครื่องจักร 

 

 

ประเภทของกิจการ 

๔๐๐ 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาทต่อป)ี 

 

 

ที ่



๑๔ การผลิตการหมักการสะสมปลาร๎าปลาเจํากุ๎งเจํายกเว๎นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

          ก. ตั้งแตํ ๕๐ กิโลกรัม แตํไมํเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม ๔๐๐ 

          ข. ตั้งแตํ ๒๐๑ กิโลกรัม แตํไมํเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ๘๐๐ 

          ค. ตั้งแตํ ๕๐๑ กิโลกรัม แตํไมํเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 

          ง. เกินกวํา ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๑๕ การตากเนื้อสัตว๑การผลิตเนื้อสัตว๑เค็มการเคี่ยวมันกุ๎งยกเว๎นการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

๔๐๐ 

๑๖ การนึ่งการต๎มการเคี่ยวการตากหรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว๑พืชยกเว๎นใน

สถานท่ีจําหนํายอาหารการเรํขายการขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๔๐๐ 

๑๗ การเคี่ยวน้ํามันหมูการผลิตกุนเชียงหมูยอไส๎กรอกหมูตั้งยกเว๎นในสถานท่ีจําหนําย

อาหารการเรํขายการขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ 

๑๘ ผลิตเส๎นหมี่ขนมจีนก๐วยเตี๋ยวเต๎าฮวยเต๎าหู๎วุ๎นเส๎นเกี้ยมอี๋  

          ก. ผลิตเส๎นหมี่ ขนมจีน ก๐วยเตี๋ยว ๕๐๐ 

          ข. ผลิตเต๎าฮวยเต๎าหู๎วุ๎นเส๎นเกี้ยมอี๋ ๓๐๐ 

๑๙ การผลิตแบะแซ ๕๐๐ 

๒๐ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋องขวดหรือภาชนะอื่นใด  

 ก. โดยใช๎เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

          ข. โดยไมํใช๎เครื่องจักร ๕๐๐ 

๒๑ การประกอบกิจการการทําขนมปังสดขนมปังแห๎งจันอับขนมเปี๊ยะ  

          ก. โดยใช๎เครื่องจักร ๖๐๐ 

          ข. โดยไมํใช๎เครื่องจักร ๓๐๐ 

๒๒ การแกะการล๎างสัตว๑น้ําท่ีไมํใชํสํวนหน่ึงของกิจการห๎องเย็นยกเว๎นการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

๕๐๐ 

๒๓ การผลิตน้ําอัดลมน้ําหวานน้ําโซดาน้ําถั่วเหลืองเครื่องดื่มชนิดตํางๆบรรจุกระป๋องขวด

หรือภาชนะอื่นใดยกเว๎นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ 

๒๔ การผลิตการแบํงบรรจุน้ําตาล  

          ก. ตั้งแตํ ๑๐๐ กิโลกรัมแตํไมํเกิน๑,๐๐๐กิโลกรัม ๕๐๐ 

          ข. ตั้งแตํ ๑,๐๐๑ กิโลกรัมแตํไมํเกิน๒,๐๐๐กิโลกรัม ๑,๕๐๐ 

          ค. เกินกวํา ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป ๕,๐๐๐ 
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๒๕ การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว ๒,๐๐๐ 



๒๖ การผลิตการแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์สุราเบียร์น้ าส้มสายชู  

          ก. เอทิลแอลกอฮอล์ สุราเบียร์ ๓,๐๐๐ 

          ข. น้ าส้มสายชู ๘๐๐ 

๒๗ การคั่วกาแฟ ๕๐๐ 

๒๘ การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร  

          ก. ตั้งแต่ ๑ แรงม้าแต่ไม่เกิน๓ แรงม้า ๓๐๐ 

          ข. เกินกว่า ๓ แรงม้าแต่ไม่เกิน๗ แรงม้า ๕๐๐ 

          ค. เกินกว่า ๗ แรงม้า ข้ึนไป ๘๐๐ 

๒๙ การผลิตผงชูรส ๒,๐๐๐ 

๓๐ การผลิตน้ ากลั่นน้ าบริโภค ๑,๐๐๐ 

๓๑ การตากการหมักการดองผักผลไม้หรือพืชอย่างอื่นยกเว้น 

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ 

๓๒ การผลิตการบรรจุใบชาแห้งชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ ๕๐๐ 

๓๓ การผลิตไอศกรีมยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ๕๐๐ 

๓๔ การผลิตบะหมี่มักกะโรนีหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน ๑,๐๐๐ 

๓๕ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ๑,๐๐๐ 

๓๖ การผลิตน้ าแข็งยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภคใน

ครัวเรือน 

๑,๐๐๐ 

๓๗ การเก็บการถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่๕แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์เคร่ืองส าอางผลิตภัณฑ์ช าระล้าง  

๓๘ การผลิตการโม่การบดการผสมการบรรจุยาด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๓๙ การผลิตการบรรจุยาสีฟันแชมพูผ้าเย็นกระดาษเย็นเครื่องส าอางต่างๆ ๑,๐๐๐ 

๔๐ การผลิตส าลีผลิตภัณฑ์จากส าลี ๑,๐๐๐ 

๔๑ การผลิตผ้าพันแผลผ้าปิดแผลผ้าอนามัยผ้าอ้อมส าเร็จรูป ๑,๐๐๐ 

๔๒ การผลิตสบู่ผงซักฟอกผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่างๆ ๕๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  

๔๓ การอัดการสกัดเอาน้ ามันจากพืช ๕๐๐ 
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๔๔ ก. การล้างยางดิบ (อัตราต่อวัน)  

          - ไม่เกิน  ๕๐  แผ่น ๕๐๐ 

          - ตั้งแต่  ๕๑  แผ่น ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  แผ่น ๑,๐๐๐                  

 

         - ตั้งแต่ ๑๐๑ แผ่น ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  แผ่น 

         - ตั้งแต่ ๒๐๑ แผ่น ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  แผ่น 

         - ตั้งแต่ ๓๐๑ แผ่น ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  แผ่น 

         - ตั้งแต่ ๔๐๑ แผ่น ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  แผ่น 

         - ตั้งแต่ ๕๐๑ แผ่น ขึ้นไป  

ข. การอบการรมการสะสมยางดิบ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๔๕ การผลิตแป้งมันส าปะหลังแป้งสาคูหรือแป้งอื่นๆในท านองเดียวกันหรือด้วยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๔๖ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  

          ก. ตั้งแต่ ๓ แรงม้าแต่ไม่เกิน๕ แรงม้า ๔๐๐ 

          ข. เกินกว่า ๕ แรงม้าแต่ไม่เกิน๑๕ แรงม้า ๘๐๐ 

          ค. เกินกว่า  ๑๕ แรงม้า ข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

๔๗ การผลิตยาสูบ ๑,๐๐๐ 

๔๘ การขัดการกะเทาะการบดเมล็ดพืชการนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ 

๔๙ การผลิตการสะสมปุ๋ย  

          ก. ตั้งแต่ ๓๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน๓๐๐ กิโลกรัม ๔๐๐ 

          ข. เกินกว่า ๓๐๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน๖๐๐ กิโลกรัม ๘๐๐ 

          ค. เกินกว่า ๖๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๕๐ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

๕๑ การตากการสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง ๑,๐๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  

๕๒ การผลิตโลหะเป็นภาชนะเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ๑,๐๐๐ 

๕๓ การหลอมการหล่อการถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน(๕๒) ๑,๐๐๐ 

๕๔ การกลึงการเจาะการเชื่อมการตีการตัดการประสานการรีดการอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือ

ก๊าซหรือไฟฟ้ายกเว้นกิจการใน (๕๒) 

๕๐๐ 

๕๕ การเคลือบการชุบโลหะด้วยตะกั่วสังกะสีดีบุกโครเมียมนิกเกิลหรือโลหะอื่นใดยกเว้น

กิจการใน (๕๒) 
๑,๐๐๐ 
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๕๖ การขัดการล้างโลหะด้วยเครื่องจักรสารเคมีหรือวิธีอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน (๕๒)  

          ก. เครื่องจักรที่มีก าลัง๓แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๘๐๐ 

          ข. เครื่องจักรที่มีก าลังเกินกว่า ๕ แรงม้า ข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

          ค. สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ๒,๐๐๐ 

๕๗ การท าเหมืองแร่การสะสมการแยกการคัดเลือกหรือการล้างแร่ ๓,๐๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  

๕๘ การต่อการประกอบการเคาะการปะผุการพ่นสีการพ่นสารกันสนิมยานยนต์  

          ก. การต่อการประกอบยานยนต์ ๑,๕๐๐ 

          ข. การเคาะการปะผุการพ่นสีการพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ๘๐๐ 

๕๙ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อการซ่อมการปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๑,๐๐๐ 

๖๐ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกล่าวด้วย 

๒,๐๐๐ 

๖๑ การล้างการอัดฉีดยานยนต์ ๗๐๐ 

๖๒ การผลิตการซ่อมการอัดแบตเตอรี่ ๖๐๐ 

๖๓ การปะการเชื่อมยาง  

          ก. รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ ๕๐๐ 

          ข. รถจักรยาน ๒๐๐ 

๖๔ การอัดผ้าเบรคผ้าครัช ๔๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับไม้  

๖๕ การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐ 

๖๖ การเลื่อยการซอยการขัดการไสการเจาะการขุดร่องการท าคิ้วหรือการตัดไม้ด้วย

เครื่องจักร 

๑,๐๐๐ 

๖๗ การประดิษฐ์ไม้หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักรหรือการพ่นการทาสารเคลือบเงาสีหรือ

การแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

๑,๐๐๐ 

๖๘ การอบไม้ ๒๐๐ 

๖๙ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ 

๗๐ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้เครื่องเขียนด้วยกระดาษ ๒๐๐ 

๗๑ การผลิตกระดาษต่างๆ 
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๗๒ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน  

          ก. การเผาถ่าน ๑,๐๐๐ 

          ข. การสะสมตั้งแต่ ๕๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม ๔๐๐ 

          ค. การสะสมเกินกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม ข้ึนไป ๘๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  

๗๓ กิจการสปาเพื่อสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล 

๕๐๐ 

๗๔ การประกอบกิจการอาบอบนวดเว้นแต่เป็นการให้บริการใน (๗๓) หรือในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๑๐,๐๐๐ 

๗๕ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ าอบไอน้ าอบสมุนไพรเว้นแต่เป็นการให้บริการใน (๗๓) 

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

๗๖ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน  

          ก. ตั้งแต๒่ห้องแต่ไม่เกิน๕ห้อง ๔๐๐ 

          ข. เกินกว่า๕ห้องแต่ไม่เกิน๑๐ห้อง ๘๐๐ 

          ค. เกินกว่า๑๐ห้องขึ้นไป ๑,๕๐๐ 

๗๗ การประกอบกิจการหอพักอาคารชุดให้เช่าห้องเช่าห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในท านอง

เดียวกัน 

 

          ก. ไม่เกิน๑๐ห้อง ๕๐๐ 

          ข. เกินกว่า๑๐ห้องแต่ไม่เกิน๒๐ห้อง ๑,๐๐๐ 

          ค. เกินกว่า๒๐ห้องขึ้นไป ๒,๐๐๐ 

๗๘ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๒,๐๐๐ 

๗๙ การจัดให้มีการแสดงดนตรีเต้นร าร าวงรองแง็งดิสโก้เทคคาราโอเกะหรือการแสดงอื่นๆ

ในท านองเดียวกัน 

๕๐๐ 

๘๐ การประกอบกิจการสระว่ายน้ าหรือกิจการอื่นๆในท านองเดียวกันเว้นแต่เป็นการ

ให้บริการใน (๗๓) 

๑,๐๐๐ 

๘๑ การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืนในท านองเดียวกัน ๒,๐๐๐ 

๘๒ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมเว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า

ด้วยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 
 

          ก. โต๊ะที่ใช้ประกอบกิจการโต๊ะละ ๑๐๐ 
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๘๓ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารที่

มีวัตถุประสงค์พิเศษการบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอื่นใดเว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๗๓) 

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๒,๐๐๐ 

๘๔ การประกอบกิจการสวนสนุกตู้เกม ๒,๐๐๐ 

๘๕ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๒,๐๐๐ 

๘๖ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การสาธารณสุขวิทยาศาสตร์ หรือ

สิ่งแวดล้อม 
๑,๐๐๐ 

๘๗ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน ๑,๐๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  

๘๘ การปั่นด้ายการกรอด้ายการทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่๕กี่ข้ึน

ไป 

๕๐๐ 

๘๙ การสะสมปอป่านฝ้ายหรือนุ่น ๔๐๐ 

๙๐ การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๔๐๐ 

๙๑ การทอเสื่อกระสอบพรมหรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๙๒ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่๕เครื่องขึ้นไป ๑,๐๐๐ 

๙๓ การพิมพ์ผ้าหรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ ๔๐๐ 

๙๔ การซักการอบการรีดการอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๔๐๐ 

๙๕ การย้อมการกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ ๕๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับหินดินทรายซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

๙๖ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๑,๐๐๐ 

๙๗ การระเบิดการโม่การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ 

๙๘ การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  

          ก. โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

          ข. ไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 

๙๙ การสะสมการผสมซีเมนต์หินทรายหรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๘๐๐ 

๑๐๐ การเจียระไนเพชรพลอยหินกระจกหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๘๐๐ 

๑๐๑ การเลื่อยการตัดหรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ ๘๐๐ 

๑๐๒ การผลิตชอล์คปูนปาสเตอร์ปูนขาวดินสอพองหรือการเผาหินปูน ๑,๐๐๐ 

๑๐๓ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมเช่นผ้าเบรคผ้าครัช

กระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องยางฝ้าเพดานท่อน้ าเป็นต้น 

๕,๐๐๐ 

๑๐๔ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๕,๐๐๐ 

 

 

 



ที ่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาทต่อป)ี 

๑๐๕ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ 

๑๐๖ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๕,๐๐๐ 

 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมถ่านหินสารเคมี  

๑๐๗ การผลิตการบรรจุการสะสมการขนส่งกรดด่างสารออกซิไดส์หรือสารตัวท าละลาย ๑,๐๐๐ 

๑๐๘ การผลิตการบรรจุการสะสมการขนส่งก๊าซ ๑,๐๐๐ 

๑๐๙ การผลิตการกลั่นการสะสมการขนส่งน้ ามันปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมต่างๆ  

          ก. การผลิตการกลั่น การสะสมไม่เกิน๑,๐๐๐ลิตร ๕๐๐ 

          ข. การผลิตการกลั่น การสะสมเกินกว่า๑,๐๐๐ลิตร แต่ไม่ 

             เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 
๑,๐๐๐ 

          ค. การผลิตการกลั่น การสะสมเกินกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร ข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

          ง. การขนส่งน้ ามันปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมต่างๆ ๗,๐๐๐ 

๑๑๐ การผลิตการสะสมการขนส่งถ่านหินถ่านโค้ก ๒,๐๐๐ 

๑๑๑ การพ่นสียกเว้นกิจการใน (๕๘) ๔๐๐ 

๑๑๒ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยางยางเทียมพลาสติกเซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่

คล้ายคลึง 

๑,๐๐๐ 

๑๑๓ การโม่การบดชัน ๒๐๐ 

๑๑๔ การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี ๕,๐๐๐ 

๑๑๕ การผลิตการล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์ ๑,๐๐๐ 

๑๑๖ การเคลือบการชุบวัตถุด้วยพลาสติกเซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐ 

๑๑๗ การผลิตพลาสติกเซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐ 

๑๑๘ การผลิตการบรรจุสารเคมีดับเพลิง  

          ก. การผลิต ๕,๐๐๐ 

          ข. การบรรจุ ๑,๐๐๐ 

๑๑๙ การผลิตน้ าแข็งแห้ง ๒,๐๐๐ 

๑๒๐ การผลิตการสะสมการขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง 

๑,๐๐๐ 

๑๒๑ การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา ๘๐๐ 

๑๒๒ การผลิตการบรรจุการสะสมการขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค ๑,๐๐๐ 

๑๒๓ การผลิตการบรรจุการสะสมกาว ๑,๐๐๐ 

 

 

 



ที ่ ประเภทของกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาทต่อป)ี 

 กิจการอื่นๆ  

๑๒๔ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

๑๒๕ การผลิตการซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์อุปกรณ์ไฟฟ้า ๕๐๐ 

๑๒๖ การผลิตเทียนเทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๕๐๐ 

๑๒๗ การพิมพ์แบบพิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร ๕๐๐ 

๑๒๘ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้  

          ก. พื้นที่ด าเนินการไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

 
         ข. พื้นที่ด าเนินการเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร  

             แตไ่มเ่กิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

๒,๐๐๐ 

          ค. พื้นที่ด าเนินการเกินกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

๑๒๙ การประกอบกิจการโกดังสินค้า  

 
         ก. พื้นที่ด าเนินการตั้งแต่ ๘๐๐ ตารางเมตร  

             แตไ่มเ่กิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 

๑,๐๐๐ 

 
         ข. พื้นที่ด าเนินการเกินกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร  

             แตไ่มเ่กิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร  

๓,๐๐๐ 

          ค. พื้นที่ด าเนินการเกินกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป  ๕,๐๐๐ 

๑๓๐ การล้างขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๔๐๐ 

๑๓๑ การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๕๐๐ 

 

 

 

 
 
 
 



คู่มือส าหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ  การออกหนังสือรับรองการแจ๎งและใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนํายอาหาร 

และสถานทีส่ะสมอาหารและตํออายุหนังสือรับรองการแจ๎งและใบอนุญาตฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ช่องทางการใช้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ชั้น ๒               วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑ (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรศัพท๑ : ๐ ๔๔๖๕ ๙๑๘๕  ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ –๑๖.๓๐ น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ “สถานที่จําหนํายอาหาร ” หมายความวํา 
อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชํที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว๎เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจน
สําเร็จและจําหนํายให๎ผู๎ซื้อสามารถบริโภคได๎ทันที ทั้งนี้ ไมํวําจะเป็นการจําหนํายโดยจัดให๎มีบริเวณไว๎สําหรับ
การบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม “สถานที่สะสมอาหาร ” หมายความวํา อาคาร สถานที่หรือ
บริเวณใดๆ ที่มิใชํที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว๎สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห๎ง หรือ
อาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู๎ซื้อต๎องนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง มาตรา ๓๘ ผู๎ใดจะ
จัดตั้งสถานที่จําหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ เกินสองร้อยตารางเมตร  
และมิใชํเป็นการขายของในตลาด ต๎องได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตามมาตรา ๕๖ถ๎าสถานที่
ดังกลําวมีพ้ืนที่ ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ต๎องแจ๎งตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตามมาตรา ๔๗ เพ่ือขอรับหนังสือ
รับรองการแจ๎งกํอนการจัดตั้ง  เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหนํายอาหาร
และสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ ข๎อ ๕ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดตั้งหรือใช๎สถานที่เอกชนเป็นสถานที่จําหนํายอาหารหรือ
สะสมอาหาร เว๎นแตํได๎รับอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น ผู๎ใดตั้งหรือใช๎สถานที่เอกชนเป็นที่จําหนํายอาหาร
และสะสมอาหารอยูํแล๎วกํอนวันใช๎เทศบัญญัตินี้ ต๎องขอรับใบอนุญาตภายใน ๙๐ วัน นับแตํวันที่เทศบัญญัติมี
ผลบังคับใช๎ 

หนังสือรับรองการแจ๎งฯ และใบอนุญาตฯ ให๎มีอายุ ๑ ปีนับตั้งแตํวันทีอ่อกให๎และให๎ใช๎ได๎เพียงในเขต
อํานาจเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟเทํานั้น 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน         หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

 1. ผู๎ประกอบการยื่นคําขอรับ/ตํออายุหนังสือรับรองการแจ๎ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมหรือ
ใบอนุญาตฯ พร๎อมหลักฐาน เจ๎าหน๎าที่ตรวจเอกสาร (๓๐ นาท)ี 
 

 



 
2. เจ๎าหน๎าที่ออกตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ   กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล๎อมแนะนําด๎าน
สุขาภิบาล (๕ วันทําการ) 

3. ผู๎ขออนุญาตชําระคําธรรมเนียม (๗ วันทําการ)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
4.เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ๎ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม            

หรือใบอนุญาต (๗ วันทําการ) 
5. รับหนังสือรับรองการแจ๎งหรือใบอนุญาต  (๑๕ วันทําการ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
 

ระยะเวลา 

ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้นไมํเกิน  ๓๐  วัน 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

๑. คําขอรับ/ตํออายุหนังสือรับรองการแจ๎งหรือใบอนุญาต   จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู๎ขออนุญาต    จํานวน ๑ ฉบับ  
๓. สําเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต     จํานวน ๑ ฉบับ  
๔. ใบรับรองแพทย๑ (ผู๎สัมผัสอาหาร)     จํานวน ๑ ฉบับ 
๕. หนังสือรับรองการแจ๎ง/ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีรายเกํา (ถ๎ามี)  จํานวน ๑ ฉบับ  
๖. หนังสือมอบอํานาจพร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู๎รับมอบ  จํานวน ๑ ฉบับ  
๗. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง(ถ๎ามี)...................................... จํานวน ๑ ฉบับ 
 

ค่าธรรมเนียม 

การออกหนังสือรับรองการแจ๎งจัดตั้งสถานที่จําหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

๑. พ้ืนที่ประกอบการไมํเกิน ๑๐ ตารางเมตร     ฉบับละ ๒๐๐ บาท  

๒. พ้ืนที่ประกอบการเกินกวํา๑๐ ตารางเมตร ถึง ๒๕ ตารางเมตร   ฉบับละ ๓๐๐ บาท 
๓. พ้ืนที่ประกอบการเกินกวํา๒๕ ตารางเมตร ถึง๕๐ ตารางเมตร   ฉบับละ ๔๐๐ บาท 
๔. พ้ืนที่ประกอบการเกินกวํา๕๐ ตารางเมตร ถึง๑๐๐ ตารางเมตร   ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๕. พ้ืนที่ประกอบการเกินกวํา๑๐๐ ตารางเมตร ถึง๒๐๐ ตารางเมตร  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 

การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน
สองร๎อยตารางเมตรและมิใชํเป็นการขายของในตลาด 

 

 

 



 

๑. พ้ืนที่ประกอบการเกินกวํา ๒๐๐ ตารางเมตร ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร  ฉบับละ ๑,๒๐๐ บาท
 ๒. พ้ืนที่ประกอบการเกินกวํา ๒๕๐ ตารางเมตร ถึง ๓๐๐ ตารางเมตร  ฉบับละ ๑,๓๐๐ บาท  

๓. พ้ืนที่ประกอบการเกินกวํา ๓๐๐ ตารางเมตร ถึง ๓๕๐ ตารางเมตร  ฉบับละ ๑,๔๐๐ บาท  
๔. พ้ืนที่ประกอบการเกินกวํา ๓๕๐ ตารางเมตร ถึง ๔๐๐ ตารางเมตร  ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท  
๒. พ้ืนที่ประกอบการเกินกวํา๔๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป   ฉบับละ ๑,๖๐๐ บาท 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎น สามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ เทศบาลตําบล
หินเหล็กไฟ โทรศัพท๑ ๐ ๔๔๖๕ ๙๑๘๕หรือ เว็บไซต๑ http://www.hinlekfailocal.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


- ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล - 
 

  เลขที่…………. 

ค าขอรับ/ต่ออายุ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

พื้นที่เกิน๒๐๐ตารางเมตร 
 

        เขียนที ่เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

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

  ข้าพเจ้า...................................................................อายุ............ปีสัญชาติ.............................. 

อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที.่........ตรอก/ซอย/ถนน............................ต าบล................................ อ าเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์.................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................... 

 ขอยื่นค าขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง□สถานที่จ าหน่ายอาหาร □สถานที่สะสมอาหาร 

ต่อนายกเทศมนตรีต าบลหินเหล็กไฟโดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า (ชื่อร้าน)....................................................

พ้ืนที่ประกอบการ....................ตารางเมตรจ านวนคนงาน...............คนตั้งอยู่ณเลขที.่............หมู่ที.่.................

ต าบล...................................อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์.................................................................... 

 

  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

□ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต □ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

□ใบรับรองแพทย์ของผู้สัมผัสอาหาร □หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับ

มอบ 

□ส าเนาใบอนุญาตฉบับเดิมกรณีรายเก่า (ถ้ามี) □สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง (ถ๎า

มี).................................................... 
□อ่ืน(ระบ)ุ ...................................................... 

............................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอ.๑ 

เลขที่รับ.........../............. 



แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการพอสังเขป 
 
 
 

 
 
 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ  

 

    (ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาต 

    (.......................................................)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล - 

 

เลขที.่............ 

ค าขอรับ/ต่ออายุ 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

พื้นที่ไม่เกิน๒๐๐ตารางเมตร 

 

        เขียนที่เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

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

  ข้าพเจ้า........................................................................อายุ............ปีสัญชาติ.......................... 

อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย/ถนน............................ต าบล................................ อ าเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์.................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................. 

ขอยื่นค าขอรับ/ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง□สถานที่จ าหน่ายอาหาร□สถานที่สะสมอาหารต่อ

นายกเทศมนตรีต าบลหินเหล็กไฟโดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า(ชื่อร้าน)....................................................พ้ืนที่

ประกอบการ...............ตารางเมตรจ านวนคนงาน.....................คนตั้งอยู่ณเลขที.่.............หมู่ที.่.............ต าบล

.............................อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์......................................................................... 

 

  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

□ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต □ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

□ใบรับรองแพทย์ของผู้สัมผัสอาหาร  □หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับ

มอบ 

□ส าเนาใบอนุญาตฉบับเดิม(ถ้ามี)  □สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน 

กฎหมายควบคุมอาคารฯ กฎหมายโรงงาน ฯลฯ 
□อ่ืน(ระบ)ุ ...................................................... 

.......................................................................... 

........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

แบบสอ.๒ 

เลขที่รับ.........../............. 



 

 

แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการพอสังเขป 
 
 
 

 
 
 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ  

 

    (ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับ/ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 

    (................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

  

ขั้นตอนการให๎บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎น สามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ เทศบาลตําบล
หินเหล็กไฟ โทรศัพท๑ ๐ ๔๔๖๕ ๙๑๘๕หรือ เว็บไซต๑ http://www.hinlekfailocal.go.th 

๑.ผู้ขออนุญาตยื่นแบบค าขอพร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ( ๓๐ นาที ) 

๒. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแนะน าด้านสุขาภิบาล( ๕วันท าการ ) 

๓. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม ( ๗วันท าการ ) 

๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาต ( ๗วันท าการ ) 

๕. รับหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาต ( ๑๕วันท าการ ) 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ การออกใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 
 ขอบเขตการให้บริการ         

 สถานที/่ช่องทางการใช้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ   กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ชั้น 2 วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑ (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) โทรศัพท๑ : 0 
๔๔๖๕๙๑๘๕  ตั้งแตํเวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. 

   

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา ๔ “สิ่งปฎิกูล” หมายความวํา อุจจาระหรือ
ปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซ่ึงเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็นมาตรา ๑๙ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได๎รับประโยชน๑ตอบแทน
ด๎วยการคิดคําบริการ เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น มาตรา ๒๐ เพ่ือประโยชน๑ในการรักษา
ความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให๎ราชการสํวนท๎องถิ่น มี
อํานาจออกข๎อกําหนดของท๎องถิ่น ซึ่งเทศบาลตําบล หินเหล็กไฟได๎ออกเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 25๕๕ ข๎อ ๑๐ ผู๎ใดประสงค๑จะเป็นผู๎ดําเนินกิจการรับทําการเก็บขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได๎รับประโยชน๑ตอบแทนด๎วยการคิดคําบริการในเขตเทศบาลตําบลหินเหล็ก
ไฟ จะต๎องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว๎ท๎ายเทศบัญญัติ ข๎อ ๑๘ ผู๎ได๎รับใบอนุญาตให๎เป็นผู๎
ดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคําบริการจากผู๎ใช๎บริการได๎ไมํเกินอัตราคําบริการขั้นสูงตามที่
กําหนดไว๎ 

ใบอนุญาตฯ มีอายุ 1 ปี นับตั้งแตํวันที่ออกให๎และให๎ใช๎ได๎เพียงในเขตอํานาจเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
เทํานั้น 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน        หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู๎ประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ   กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล๎อมพร๎อม
หลักฐาน เจ๎าหน๎าที่ตรวจเอกสาร (๓๐ นาท)ี     2. เจ๎าหน๎าที่
ตรวจพื้นที่และสถานที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล  กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล๎อ แนะนําด๎านสุขาภิบาล 
(๕ วันทําการ)        
3. ผู๎ขออนุญาตชําระคําธรรมเนียม (๗ วันทําการ)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  
4.เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม (๗ วันทําการ)
           
5. รับใบอนุญาต  (๑๕ วันทําการ)  กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล๎อม 
 

ระยะเวลา           
  ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้นไมํเกิน  30  วัน  

 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ        
 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้        
  

1. คําขอรับ/ตํออายุใบอนุญาต      จํานวน ๑ ฉบับ 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขอรับใบอนุญาต จํานวน ๑ ฉบับ 
 3. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง    จํานวน ๑ ฉบับ 
 4.สําเนาทะเบียนรถยนต๑บรรทุกที่ใช๎ประกอบกิจการของผู๎ขอรับใบอนุญาต  จํานวน ๑ ฉบับ 
 5.อ่ืนๆตามที่เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟประกาศกําหนด   จํานวน ๑ ฉบับ 
 

ค่าธรรมเนียม 

ที ่ ประเภท 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาทต่อปี) 

 อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

๑ ค่าเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  

 ๑.๑ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป    
ลูกบาศก์เมตรละ 

๒๕๐ 

 ๑.๒  เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ 
ลูกบาศก์เมตร) 

๑๕๐ 

๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  

 ๒.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 
๕๐๐ ลิตร 

 

 - วันหนึ่งไม่เกิน ๑๕ ลิตร ส าหรับบ้านเรือนทั่วไป    เดือนละ ๑๐ 

 - วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร ส าหรับร้านค้า             เดือนละ ๒๐ 

 - วันหนึ่งเกิน    ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร       เดือนละ ๓๐ 

 - วันหนึ่งเกิน    ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร     เดือนละ ๕๐ 

 - วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร     เดือนละ ๑๐๐ 

 - วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร     เดือนละ ๑๕๐ 

 - วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร     เดือนละ ๒๐๐ 

 - วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร     เดือนละ 
 

๒๕๐ 



 

   

 ๒.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน    
๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 

 

 - วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ ๕๐๐ 

 -          -    วันหนึ่งเกิน   ๑  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 

๕๐๐ 

        กรณีตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ หากช าระค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายปีให้
คิดค่าธรรมเนียมลดลงร้อยละสิบจากอัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระจริงรวมทั้งปี 

 

 ๒.๓ ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ  

 - ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ๑๕๐ 

 

 

 

๓ 

 

- เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ
ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ 

๓.๑ รับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

๓.๒ รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

๓.๓ รับท าการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ 

๓.๔ รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

๓.๕ ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว 

๓.๖ ให้บริการรถสุขาภิบาลชั่วคราว 

๑๕๐ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

การรับเรื่องร้องเรียน          
  ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎น สามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ 
เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ โทรศัพท๑ ๐ ๔๔๖๕ ๙๑๘๕หรือ เว็บไซต๑ http://www.hinlekfailocal.go.th 

 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


 

คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ  การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และตํออายุใบอนุญาตฯ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 
ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางการใช้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ชั้น ๒               วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑ (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
โทรศัพท๑ : ๐ ๔๔๖๕ ๙๑๘๕  ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ –๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๓ “สุสานและฌาปน
สถานสาธารณสะ ” หมายความวํา สถานที่จัดไว๎สําหรับเก็บ ฝัง หรือเผาศพ สําหรับประชาชนทั่วไป แตํไมํ
รวมถึงสถานที่ที่ใช๎สําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย วําด๎วยสถานพยาบาล “สุสานและ  
ฌาปนสถานเอกชน ” หมายความวํา สถานที่ท่ีจัดไว๎สําหรับเก็บฝัง หรือเผาศพสําหรับตระกูลหรือครอบครัว 
หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แตํไมํรวมถึงสถานที่ที่ใช๎สําหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหะสถาน ข๎อ ๙ ห๎ามมิ
ให๎จัดตั้งสุสานเอกชนในเขตเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟเว๎นแตํได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น ข๎อ ๑๐ 
สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสําหรับเก็บ หรือฝังศพเป็นการ
ถาวรต๎องปฏิบัติตามข๎อ ๑๐(๑),(๒) ข๎อ ๑๑ สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะและสุสานและฌาปน
สถานเอกชนต๎องมีเนื้อที่ไมํน๎อยกวําหนึ่งไรํ 

ใบอนุญาตฯ มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแตํวันที่ออกให๎และให๎ใช๎ได๎เพียงในเขตอํานาจเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
เทํานั้น 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน         หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

1. ผู๎ประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตํออายุใบอนุญาตฯ      กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล๎อม      
พร๎อมหลักฐาน เจ๎าหน๎าที่ตรวจเอกสาร (๓๐ นาท)ี 

2. เจ๎าหน๎าที่ออกตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ        กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล๎อม
แนะนําด๎านสุขาภิบาล (๕ วันทําการ) 

3. ผู๎ขออนุญาตชําระคําธรรมเนียม (7 วันทําการ)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

4. เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต(7 วันทําการ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

5. รับใบอนุญาตฯ (๑๕ วันทําการ)         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

 



 

 

ระยะเวลา 
 

ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้นไมํเกิน  ๓๐ วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

๑. คําขอรับใบอนุญาต/ตํออายุใบอนุญาต     จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู๎ขออนุญาต    จํานวน ๑ ฉบับ  
๓. สําเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต     จํานวน ๑ ฉบับ 
๔. ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานฉบับเดิมกรณีรายเกํา(ถ๎ามี)  จํานวน ๑ ฉบับ  
 

ค่าธรรมเนียม 
๑. ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ/สุสานและฌาปนสถานเอกชน  
    ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๒. ใบอนุญาตเป็นผู๎ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ/สุสานและฌาปนสถานเอกชน  

 ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 
๓. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ   ๕๐    บาท  
๔. การตํอใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู๎ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ/สุสาน

และฌาปนสถานเอกชนให๎เป็นไปตามอัตรา (๑) หรือ (๒) แล๎วแตํกรณี 
 
 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎น สามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ เทศบาลตําบล

หินเหล็กไฟ โทรศัพท๑ ๐ ๔๔๖๕ ๙๑๘๕หรือ เว็บไซต๑ http://www.hinlekfailocal.go.th 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hinlekfailocal.go.th/


 

- ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล - 
 

  เลขที่…………. 

ค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 

        เขียนที ่เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

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

  ข้าพเจ้า.................................................................อายุ..............ปีสัญชาติ.............................. 

อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่........ตรอก/ซอย/ถนน...........................ต าบล.............................. อ าเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์..........................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน......................................... 

 กรณีขอในนามนิติบุคคล ชื่อสุสานและฌาปนสถาน.............................................................................. 

โดย................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที.่......ตรอก/ซอย/ถนน...............................

ต าบล..................................อ าเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐาน มาด้วยแล้ว คือ 

□ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต □ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

□ส าเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีขออนุญาตในนามนิติบุคคล)   

□ส าเนาใบอนุญาตฉบับเดิมกรณีรายเก่า (ถ้ามี) □อ่ืน(ระบ)ุ .......................................................... 

               ............................................................  
 

แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการพอสังเขป 
 
 
 

 
 
 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ  

 

    (ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาต 

แบบสฌ.๑ 

เลขที่รับ.........../............. 



    (.......................................................)                                              

ความเห็นของเจ้าหน้าที่

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

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

      (.......................................................) 

 

ความเห็นของผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

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

      (.......................................................) 

 

ความเห็นของปลัดเทศบาล

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

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

      (.......................................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

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

      (.......................................................) 

      นายกเทศมนตรีตําบลหินเหล็กไฟ 



 

แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต 
จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 

   

ขั้นตอนการให๎บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแนะน าด้านสุขาภิบาล( ๕วันท าการ ) 

๓. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม ( ๗วันท าการ ) 

๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต ( ๗วันท าการ ) 

๕. รับใบอนุญาต ( ๑๕วันท าการ ) 

๑.ผู้ขออนุญาตยื่นแบบค าขอพร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ( ๓๐ นาที ) 



 

 
เมื่อวานนี้ได๎มีโอกาสพูดคุยกับ สตง.จังหวัดบึงกาฬ  โดยได๎ชี้แจงและอธิบายเรื่องโบนัสให๎ 

สตง.ฟัง  ผมบอกกับ สตง.ตรงๆ เลยวํา  ผมเบิกแล๎ว  เขาก็บอกวํา  ทําไมไมํรอหลักเกณฑ๑กํอน  ผม
บอกวํา  หลักเกณฑ๑มันมีอยูํแล๎ว  หนังสือท่ีแจ๎งชลอจํายนั้น  เป็นแนวทางการเบิกจํายเพื่อให๎การ
เบิกจํายไมํขัดกับ รบ.มท.  กรณีปี  55/56  ท่ีไมํได๎กันเงิน  เพราะ รบ.มท.ห๎ามจํายจากเงินสะสม 

ประเด็นที่  2  ผมได๎ถาม สตง.วํา  ท่ี สตง.ทักท๎วง  เพราะ อปท.เบิกจํายไมํมีระเบียบรองรับตามท่ี
กฤษฎีกาตอบข๎อหารือของ ก.มท.ใชํไหม  เขาตอบวําใชํ  ตอนนี้มีระเบียบ รบ.มท.(โบนัส)ท่ี
ประกาศวันท่ี  16  พ.ค.  57  และมีผลบังคับใช๎  17  พ.ค.  57  ใชํไหม  เขาตอบวําใชํ  

ผมก็บอกวํา  เมื่อมี รบ.มท.แล๎ว มันผิดตรงไหน  เขาบอกวําเออเนาะ  ใชํตามปลัดฯพูดเนาะ  พี่ไมํรู๎
นะนี่  สตง.บึงกาฬเขานํารักมาก  เขายังบอกอีกวํา  วํางๆ เข๎ามาคุยบ๎างนะ  ผมยังคิดตํอไปอีก
วํา  ถ๎ามีโอกาสจะขอเชิญ สตง.พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาว อปท.  ในประชุม
หรืออบรม  จะได๎เข๎าใจตรงกัน  สําหรับบึงกาฬเราสบายใจได๎  ด๎วยรัก  ศรัทธา  เชื่อมั่น  

จาก ป. ……………..” 

 


