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 พระราชบัญญัติการอํานายความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ตาม
มาตรา  ๗  ได้กําหนดให้  “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน...” โดยมีเปูาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  ลดต้นทุนของประชาชน  
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  เปิดเผยขั้นตอน  ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ  เพ่ือให้ประชาชนสามารถทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการขออนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ   

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
มีนาคม  ๒๕๕๘ 
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 ภาคผนวก 
     พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘



แนวทางการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
๑. ที่มา 
 เนื่องด้วยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให้การประกอบกิจการของประชาชน 
ต้องผ่านการอนุมัติ  การอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียน  และการแจ้งในการขออนุญาต
ดําเนินการต่าง ๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง  อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา
เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทําให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจน 
อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก  คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราช 
บัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ใช้อํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๓ 
วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เสนอร่างพระราช 
บัญญัตดิังกล่าว  ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน 
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในการประชุม  ครั้งที่  ๒๕/๒๕๕๗  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๐  พฤศจิกายน  
๒๕๕๗ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว  ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี 
ได้นําร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ... ขึ้นทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายแด่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 
 ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงลงพระปรมาภิไธย  เมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๘  
และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ มีสาระสําคัญ
ที่เก่ียวข้องกับการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  ดังนี้ 
 มาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  กําหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต    
ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
(ถ้ามี)  ในการยื่นคําขอ  ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ  และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอ
ด้วยตนเองก็ได้ 
 มาตรา  ๗  วรรคสอง  คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่ที่กําหนดให้
ยื่นคําขอ  และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือประชาชนได้สําเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จัดสําเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้  ในกรณีเช่นนั้น  ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับ 
ประชาชนด้วย   
 

มาตรา ๗...



-  ๒  - 
 

 มาตรา  ๗  วรรคสาม  กําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้น 
ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่  ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้า
เกินสมควร  ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 
 มาตรา  ๑๗  ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวัน  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแนวทางการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 เพ่ือเป็นแนวทางพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นให้การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  และหากสามารถ 
บรรลุเจตนารมณ์ตามที่กฎหมายบัญญัติแล้ว  หน่วยงานสามารถเพ่ิมเติมประเด็นที่สอดคล้องกับระบบการให้ 
บริการของหน่วยงานได้ตามความเหมาะสม เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 
 
๓. ค าจ ากัดความ 
 “การบริการประชาชน”  หมายถึง  การดําเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้ว
เสร็จตามคําขอ  การยื่นคําขอนี้เป็นการยื่นคําขอตามท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ให้หน่วยงานของ
รัฐกําหนดให้ผู้รับบริการต้องยื่นคําขอก่อนดําเนินการใด  ได้แก่  การอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การอนุมัติ  
การจดทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  การรับแจ้ง  การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร 
 “ผู้รับบริการ”  หมายถึง  ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการ
จากหน่วยงานของรัฐ 
 “หน่วยงานของรัฐ”  ประกอบด้วย  ส่วนราชการ  จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน  และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่๑ 

............................................ 
๑ หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่  ๓  ประเภท  ประกอบด้วย 
๑) องค์การขอรัฐท่ีเป็นอิสระ ตัวอย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด 
    หลักทรัพย์  สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เป็นต้น 
๒) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล (เครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ) 
๓) หน่วยงานท่ีใช้อํานาจรัฐหรือเปน็เครื่องมือของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ  ได้แก่  สภาวิชาชีพ  สถาบันภายใต้มลูนิธิ 
    ซึ่งอยู่ในกํากับหรือเป็นเครื่องมอืของส่วนราชการ  นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
 

๔. แนวคิด...



-  ๓  - 
 
๔. แนวคิดและหลักการ 
 แนวคิดและหลักการของการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  ได้นําหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็น
หลักการสําคัญ  ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  
การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  เปิดเผยขั้นตอน  
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ  เพื่อเปูาหมายอันเป็นหัวใจสําคัญ  คือ  การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
    ๔.๑ ความหมายของคู่มือส าหรับประชาชน 
 เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐว่า
มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  เอกสารและหลักฐานที่จําเป็นอย่างไร  เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 
    ๔.๒ ขอบเขตการด าเนินการ 
 หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาต  จดทะเบียน
ขึ้นทะเบียน  หรือแจ้งก่อนจะดําเนินการใด ๆ ต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
    ๔.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 ๑) เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน  โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
     เกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบ 
     คําขอ  สถานที่ให้บริการ 
 ๒) เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 ๓) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  และเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
     แข่งขันของประเทศ 
 ๔) เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
    ๔.๔ เป้าหมายของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  กําหนดให้ประชาชน
ต้องมายื่นคําขออนุญาตก่อนดําเนินการใด  ให้มีการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนและนําไปใช้ในการให้บริการ
ประชาชน 
 
 

๕. ประเภท...
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๕. ประเภทของกระบวนงานบริการ 
 ในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนจะมีประเด็นสําคัญท่ีหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาใน
รายละเอียดกระบวนงานบริการที่จําแนกเป็น  ๔  ประเภท 
 ๑) กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 
 
 
     หมายถึง  ในการให้บริการประชาชนหน่วยงานสามารถดําเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จภายใน 
หน่วยงานเดียว 
 ๒) กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน 
 
 
 
     หมายถึง  ในการให้บริการประชาชนมีขั้นตอนที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอื่นในการ
ดําเนินการอนุมัติ  อนุญาต  หรือให้ความเห็นชอบ 
 ๓) กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอ่ืน 
  
  เอกสารประกอบ ๑   
  
  เอกสารประกอบ ๒ 
 
     หมายถึง  ในการให้บริการประชาชนมีการกําหนดให้ประชาชนต้องนําเอกสารหรือหลักฐานที่ออก
ให้โดยหน่วยงานอื่นมาเป็นเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอเพ่ือพิจารณา 
 ๔) กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
     หมายถึง  การให้บริการประชาชนที่มีกฎหมาย  หรือกฎกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนภูมิภาค  สว่นท้องถิ่นเป็นผู้อนุญาต  โดยมีการให้บริการ  ทั้ง  ๓  ประเภท  คือ  กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายส่วนราชการ  กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่อง 
จากหน่วยงานอืน่ 
 

๖. องค์ประกอบ...
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๖. องค์ประกอบของคู่มือส าหรับประชาชน 
 ๑) ขอบเขตการให้บริการ  ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับ 
     - งานที่ให้บริการ 
       ระบุงานท่ีให้บริการประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต  ได้แก่  การอนุญาต การออกใบอนุญาต 
การอนุมัติ  การจดทะเบียน  การข้ึนทะเบียน  การรับแจ้ง  การให้ประทานบัตร  และการให้อาชาบัตร 
     - ระบุสถานที่หรือช่องทางการให้บริการ 
       ระบุชื่อ  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ของสถานที่ให้บริการ  หรือตําแหน่งที่อยู่ของช่องทางการให้บริการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     - ระบุ  วัน  เวลา  ที่ให้บรกิาร 
       ระบุวันที่ให้บริการ  และช่วงเวลาที่ให้บริการ  (เวลาเปิด – ปิด) 
 ๒) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข (ถ้ามี)  ในการยื่นค าขอ 
     แสดงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  (ถ้ามี)  ในการยื่นคําขอที่หน่วยงานกําหนดไว้ให้ประชาชน
ทราบอย่างชัดเจน  เพ่ือให้สามารถเตรียมดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดได้อย่าง
ถูกต้อง 
 ๓) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา 
     - แสดงขั้นตอนการให้บริการเรียงตามลําดับก่อนหลัง คําอธิบายโดยสังเขป พร้อมทั้งระบุหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ  ในแต่ละข้ันตอน 
     - แสดงระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน  และระยะเวลาโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔) รายการ...

 กรณี  กระบวนงานบริการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน  ต้องมีการระบุขั้นตอนให้ชัดเจนว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้าง  และในการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการของขั้นตอนที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอื่นนี้ควรมีการปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อสรุประยะเวลาที่ประกาศให้
ประชาชนรับทราบ 

 กรณ ี กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  ต้องมีการกําหนดขั้นตอน 
และระยะเวลามาตรฐานโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  เพ่ือให้การบริการประชาชนมีมาตรฐาน 
อย่างทั่วถึง  ทั้งนี้  ในการปฏิบัติให้พิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
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 ๔) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องมายื่นพร้อมกับค าขอ 
     แสดงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคําขอรับบริการ  มีการแบ่งหมวดหมู่ 
เอกสาร  พร้อมกับระบุจํานวนของเอกสารหรือหลักฐานให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 ๕) ค่าธรรมเนียม 
      ระบุค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้รับบริการจะต้องชําระ (ถ้ามี) และช่องทางการชําระค่าธรรมเนียม 
 ๖) การรับเรื่องร้องเรียน 
     แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางและวิธีการแจ้งเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ให้บริการ 
 ๗) อ่ืน ๆ  
     ตัวอย่างแบบฟอร์ม  โดยแสดงให้เห็นตัวอย่างแบบฟอร์มคําขอ  แบบฟอร์มที่เก่ียวข้องพร้อมทั้ง
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 

องค์ประกอบของคู่มือฯ 

ประเภทกระบวนงานบริการ 
๑)กระบวนงานบริการที ่
   ที่เบ็ดเสร็จในหน่วย  
   งานเดียว 

๒)กระบวนงานบริการ 
   ที่เช่ือมโยงหลาย 
   หน่วยงาน 

๓)กระบวนงานบริการ 
   ที่ต่อเนื่องจากหน่วย 
   งานอ่ืน 

๔)กระบวนงานบริการ 
   ที่ให้บริการในส่วน 
   ภูมิภาคและท้องถิ่น 

๑)ขอบเขตการให้บริการ -งานท่ีให้บริการ/สถานท่ีหรือช่องทางการให้บริการ/ระบุวัน เวลา ทีใ่ห้บริการ 
๒)หลักเกณฑ์วิธีการและ 
  เงื่อนไข 

-แสดงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอท่ีหน่วยงานกําหนดไว้ให้ประชาชนทราบ   
 อย่างชัดเจน 

๓)ขั้นตอนและระยะเวลา -แสดงขั้นตอนการให้บริการเรียงตามลําดับก่อนหลัง คําอธิบายโดยสงัเขป พร้อมทั้งระบุหน่วยงาน 
 ผู้รับผดิชอบในแต่ละขั้นตอน 
-แสดงระยะเวลาในการดาํเนินการแต่ละขั้นตอน และระยะเวลาโดยรวม 

๔)รายการเอกสาร 
   หลักฐานประกอบ 

-แสดงรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีใช้ประกอบการยื่นคําขอรับบรกิาร พร้อมกับระบุจํานวนของ 
 เอกสารหรือหลักฐานให้ชัดเจน 

๕)ค่าธรรมเนียม -ระบุค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้รับบริการจะต้องชําระ (ถ้ามี) 
๖)การรับเรื่องร้องเรยีน -แสดงรายละเอยีดเกี่ยวกับช่องทางและวิธีการแจ้งเรื่องร้องเรียนแกผู่้ให้บริการ 

 
 

๗) อ่ืน ๆ...

 กรณี  กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอ่ืน  ต้องมีการระบุรายการเอกสาร  หรือ
หลักฐานที่ต้องไปดําเนินการกับหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมายื่นคําขอ  โดยแบ่งเป็น 
หมวดหมู่เอกสาร  และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  สถานที่ให้บริการ        
ช่องทางการติดต่อ  เป็นต้น 
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องค์ประกอบของคู่มือฯ 

ประเภทกระบวนงานบริการ 
๑)กระบวนงานบริการที ่
   ที่เบ็ดเสร็จในหน่วย  
   งานเดียว 

๒)กระบวนงานบริการ 
   ที่เช่ือมโยงหลาย 
   หน่วยงาน 

๓)กระบวนงานบริการ 
   ที่ต่อเนื่องจากหน่วย 
   งานอ่ืน 

๔)กระบวนงานบริการ 
   ที่ให้บริการในส่วน 
   ภูมิภาคและท้องถิ่น 

๗)อื่นๆ -ตัวอย่างแบบฟอร์ม : แสดงให้เหน็ตัวอย่างแบบฟอร์มคําขอ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและตัวอย่าง 
หมายเหต ุ  ในขั้นตอนที่เชื่อมโยงกับ

หน่วยงานอื่นควรมีการ
ระบุขั้นตอนให้ชัดเจนวา่ 
มีความเกี่ยวข้องกับหน่วย 
งานใดบ้างและในการ
กําหนดระยะเวลาการ
ดําเนินการของขั้นตอนที่ 
เช่ือมโยงกับหนว่ยงานอื่น
นี้ควรมีการปรึกษาหารือ
ร่วมกับหนว่ยงานที่เกีย่ว 
ข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุป
ระยะเวลาทีป่ระกาศ 

ระบุรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่ต้องไปดําเนินการ
กับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ  
ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมายื่น 
คําขอโดยมีรายละเอยีด 
เกี่ยวกบัรายชือ่หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบสถานที่ให ้
บริการ ช่องทางการติดต่อ 
เป็นต้น 

กําหนดขั้นตอนและระยะ 
เวลามาตรฐานโดยหน่วย 
งานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 
เพื่อให้การบริการประชาชน 
มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ 
ในการปฏิบัติใหพ้ิจารณาถึง 
ความมีประสิทธภิาพและ 
ประโยชน์ต่อผู้รับบรกิาร 
เป็นสําคัญ 

 
๗. ข้อควรพิจารณาในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
    หลักการสําหรับการปรับปรุงบริการภาครัฐ 
    หมายถึง  หลักแนวคิดท่ีแต่ละหน่วยงานควรนําไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ  โดยคํานึงถึง
ประชาชนผู้มารับบริการเป็นศูนย์กลาง  (Citizen  Centric)  และพิจารณาถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) ใน
การให้บริการและการควบคุม (Control) ที่ด ี
    หลักการที่นําเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยก...

การยกระดับประสบการณ์การรับบริการของประชาชน 

๑.ช่องทางบริการสะดวกทันสมยั 
(Convenient & Modern Channels) 

๒.ข้อมูลเข้าใจงานและสอดคล้องกัน 
ทุกช่องทาง 

(Clear & Consistent Inrormation) 

๓.ลดการเดินทางมาตดิต่อ 
ด้วยตนเอง 

(Zero touch) 

๔.มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการ 
ให้บริการที่ชัดเจน 

(Commitment to Service Delivery) 

๕.มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและ 
เปิดเผยหลักเกณฑ์ให้ทราบอย่างท่ัวถึง 
(Clear decision – making criteria) 



-  ๘  - 
 
 
 
 
 
 
 
    - การยกระดับประสบการณ์การรับบริการของประชาชน 
      ๑) ช่องทางการบริการสะดวกทันสมัย (Convenient  &  Modern  Channels) 
 เป็นการจัดให้มีช่องทางการบริการที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  โดยนําระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ  มีการให้บริการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้  ในการดําเนินการควร 
คํานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
      ๒) ข้อมูลเข้าใจง่ายและสอดคล้องกันทุกช่องทาง (Clear and  Consistent  Information) 
 เป็นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในการให้บริการ  โดยข้อมูลนี้ต้องใช้ภาษาท่ี
ผู้รับบริการเข้าใจง่าย  และแสดงรูปภาพประกอบ  อีกท้ังเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community)  และในกรณีท่ีผู้รับบริการเป็นชาวต่างชาติควรใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้อมูล  ทั้งนี้        
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ  ต้องมีความสอดคล้องกันทุกช่องทางด้วย 
      ๓) ลดการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง (Zero  touch) 
 เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยการเพ่ิมช่องทางการให้บริการที่ประชาชนไม่จําเป็น 
ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง  ทั้งนี้  ยกเว้นกรณีท่ีประชาชนต้องมาติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเองเพ่ือพิสูจน์ 
ตัวตน  ทดสอบคุณสมบัติ  หรือทดสอบทางการแพทย์  เป็นต้น 
      ๔) มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการให้บริการที่ชัดเจน (Commitment to Service Delivery) 
 เป็นการกําหนดระยะเวลาและมาตรฐานในการให้บริการอย่างชัดเจน  เพื่อทําให้ผู้รับบริการสามารถ
วางแผนการดําเนินชีวิตประจําวัน  หรือการประกอบกิจการได้  หากสามารถดําเนินการได้ตามกรอบเวลาและ
มาตรฐานที่กําหนด  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  จะสะท้องให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 
ให้บริการของแต่ละหน่วยงาน 
       ๕) มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและเปิดเผยหลักเกณฑ์ให้รับทราบอย่างทั่วถึง (Clear  
decision – making  criteria) 
 เป็นการประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้มีอํานาจใช้ในการพิจารณาให้ความเห็นอนุมัติ อนุญาตฯลฯ 
ตลอดจนกําหนดให้มีการอธิบายเหตุผลการพิจารณากรณีไม่ผ่านการพิจารณา  ไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณา 
 
 
 

- การยก...

การยกระดับการส่งมอบการบริการของหน่วยงานภาครัฐ 

๖.ดําเนินการโดยระบบ 
อัตโนมัต ิ

(Automated 
processing) 

๗.ลดการใช้เอกสาร 
และไม่ขอข้อมูลที ่
ภาครัฐมีอยู่แล้ว 
(Ask for less) 

๘.ขอเอกสารประกอบ 
เพิ่มเตมิไดเ้พียงครั้งเดียว 

(One – time data 
request) 

๙.ลดความซ้ําซ้อนของ 
การพิจารณาอนุมัต ิ

(Reducing duplication 
in decision making) 
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    - การยกระดับการส่งมอบบริการของหน่วยงานภาครัฐ 
      ๖) ด าเนินการโดยระบบอัตโนมัติ  (Automated  processing) 
 เป็นการนําระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการรับคําร้อง/คําขอ  พิจารณาตรวจสอบประมวลผล 
และผลิตผลลัพธ์  (Output) โดยอัตโนมัติ  เพ่ือลดการแทรกแซงจากผู้ปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด  ตลอดจนเพิ่ม
ความถูกต้องและความโปร่งใสในการให้บริการ  ทั้งนี้  ยกเว้นขั้นตอนที่จําเป็นต้องมีการดําเนินงานโดยผู้ปฏิบัติ 
      ๗) ลดการใช้เอกสาร  และไม่ขอข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว  (Ask  for  less) 
 เป็นการบันทึกข้อมูลคําร้อง/คําขอพร้อมเอกสารประกอบเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว  และกําหนดให้มี
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือลดการบันทึกข้อมูลเรื่องเดียวกันหรือขอ
เอกสารที่ซ้ําซ้อน  และลดปัญหาการมีข้อมูลในเรื่องเดียวกันของแต่ละหน่วยงานที่ไม่ตรงกัน 
      ๘) ขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้เพียงครั้งเดียว  (One – time data request) 
 เป็นการกําหนดแนวปฏิบัติว่าหน่วยงานจะต้องระบุเอกสารหรือหลักฐานประกอบการให้บริการไว้อย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนทราบตั้งแต่เริ่มต้น  และเมื่อได้รับเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุแล้ว จะต้อง 
แจ้งให้ประชาชนทราบทันที  กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนจะสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้อีกเพียง
ครั้งเดียว  โดยต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบทันที  ยกเว้นกรณีการสุ่มตรวจสอบ 
      ๙) ลดความซ้ าซ้อนของการพิจารณาอนุมัติ  (Reducing  duplication  in  decision  making) 
 เป็นการพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาตทั้งหมดในกระบวนงานว่ามีความ
ซ้ําซ้อนกันหรือไม่  เพื่อปรับลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็น 

๘. ประโยชน์ที่ได้จากการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  ประโยชน์ต่อผู้รับริการ 
    - ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอย่างชัดเจน 
    - ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปร่งใส่ 
    - ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมารับบริการ 
    - มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) เพ่ือนํามาใช้ปรับปรุงการให้บริการภาครัฐต่อไป 
 ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
    - ให้บริการด้วยความโปร่งใส  ลดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ  และลดความเสี่ยงในการ 
      ทุจริตคอร์รัปชั่น 
    - สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้  เพ่ือนํามาปรับปรุงการ 
      ให้บริการ 
 ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
   - ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
   - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



-  ๑๐  - 
  

คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 
งานที่ให้บริการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๑๐๔ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 โดยที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน  ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  ให้ประชาชนได้รับทราบ 
 อาศัยอํานาจตามความแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  จึงได้กําหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ  ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่
ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูป
ของเอกสาร แฟูม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง     การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 
 “ข้อมูลข่าวสารของราชการ”  หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบ คุม
ดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยว กับ
เอกชน  
 “หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุม
การประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล”  หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น  
การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการทํางาน  บรรดาที่มีชื่อของ    
ผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้  เช่น  ลายพิมพ์นิ้วมือ  แผ่นบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่ายและให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรม 
แล้วด้วย 
 

 “คณะกรรมการ...



-  ๑๑  - 
 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 “คนต่างด้าว”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  และ
นิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
      (๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินก่ึงหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว  ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือ
ว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
      (๒) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
      (๓) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว 
      (๔) นิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓)  หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคน
ต่างด้าว 
      นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่น  
ให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการ  หรือสมาชิก  หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว 
 

หมวด ๑ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 มาตรา  ๗  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษา 
 (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน 
 (๒) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (๓) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 (๔) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คําสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เก่ียวข้อง 
 (๕) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว 
 ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือจําหน่าย
จ่ายแจก ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา ๘  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา  ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
จะนํามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้  เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมา
ก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร    
 มาตรา ๙  ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้   ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

มาตรา ๙...
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 มาตรา ๙  ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้   ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 
 (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
 (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) 
 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ 
 (๔) คู่มือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
 (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ 
 (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให้
ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
 (๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตาม
มาตรา  ๑๔ หรือมาตรา  ๑๕ อยู่ด้วย  ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้น 
 บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํา
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้   ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้   ในการนี้ให้คํานึง ถึงการช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอ่ืน 
มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอ่ืน
ใดของราชการและคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร  ให้หน่วยงาน
ของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจํานวนมากหรือบ่อยครั้ง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
 ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย  หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหาให้หรือจะจัดทําสําเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้ 
  
 

ข้อมูล...
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 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว
ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก  รวบรวม  หรือจัดให้มขีึ้นใหม่ เว้นแต่เป็น
การแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร์  
หรือระบบอ่ืนใด ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีท่ีขอนั้นมิใช่การแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จําเป็นเพ่ือปกปูองสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็น
ประโยชน์แก่สาธารณะ  หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 
 บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่
ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอํานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว 
 ให้นําความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้
ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีมีผู้ยื่นคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่
ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคําขอให้คําแนะนํา เพ่ือไปยื่นคําขอต่อ
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 
 ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคําขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทําโดยหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืน และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา  ๑๖  ให้ส่งคําขอนั้นให้
หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพ่ือมีคําสั่งต่อไป 
 มาตรา ๑๓  ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัดข้อมูล
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝุาฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องเก่ียวกับการมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา  ๑๕  หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา  ๑๗  หรือคําสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและ
รวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน 
 

หมวด ๒ 
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 

 มาตรา ๑๔  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะ
เปิดเผยมิได้ 
 มาตรา ๑๕  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ  
ประโยชน์สาธารณะ  และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 
  

(๑) การเปิด...
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 (๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
 (๒) การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ได้  ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟูองคดี การปูองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ  หรือการรู้แหล่งที่มา
ของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 
 (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด  แต่ทั้งนี้ไม่
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในดังกล่าว 
 (๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
 (๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วน
บุคคลโดยไม่สมควร 
 (๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย  หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการนําไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืน 
 (๗) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดให้พระราชกฤษฎีกา 
 คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิด 
เผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา  แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๖  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใด
ได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุ้มครอง
ข้อมูลข่าวสารนั้น  ทั้งนี ้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
 มาตรา ๑๗  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบ
ถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านภายในเวลาที่กําหนด แต่ต้องให้เวลา
อันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคําคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง  หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทําเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ 
 ในกรณีที่มีการคัดค้าน  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคําคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า  ในกรณีที่มีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
นั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘  หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้มีคําวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้  แล้วแต่กรณี 
 

มาตรา ๑๘...
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 มาตรา ๑๘  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา  ๑๕  หรือมีคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗  ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้นโดยยื่นคําอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการ 
 มาตรา ๑๙ การพิจารณาเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคําสั่งมิให้เปิดเผยนั้นไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของ 
คณะกรรมการ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ได้  จะต้องดําเนินกระบวนการ
พิจารณาโดยมิให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดที่ไม่จําเป็นแก่การพิจารณาและในกรณีท่ีจําเป็นจะ
พิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝุายใดก็ได้ 
 มาตรา ๒๐  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใดให้ถือ
ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดําเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา ๑๖ 
 (๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕  ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคําสั่งให้
เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด เพ่ือประโยชน์อันสําคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ  
หรือชีวิต  ร่างกาย  สุขภาพ หรือประโยชน์อื่นของบุคคล  และคําสั่งนั้นได้กระทําโดยสมควรแก่เหตุ  ในการ
นี้จะมีการกําหนดข้อจํากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเหมาะสมก็ได้  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายหากจะ
พึงมีในกรณีดังกล่าว 
 

หมวด ๓ 
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 มาตรา ๒๑  เพ่ือประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และ
บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
 มาตรา ๒๒  สํานักข่าวกรองแห่งชาติ  สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่ง
อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีมิให้นําบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 
 หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งการ
เปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการ
ดําเนินการของหน่วยงานดังกล่าว 
 มาตรา ๒๓  หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นเพ่ือการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น  และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจําเป็น 
  

(๒) พยายาม...
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 (๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 
 (๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ 
     (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
      (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
      (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
      (ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
      (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
      (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล 
 (๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
 (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เพ่ือปูองกัน  
มิให้มีการนําไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
 ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล  หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนําข้อมูลมาใช้  ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ  และ
กรณีท่ีขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ 
 หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่
ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้  เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
 มาตรา ๒๔  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือ
ในขณะนั้นมิได้  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพ่ือการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
แห่งนั้น 
 (๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลนั้น 
 (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้วยการวางแผน หรือการสถิต ิ หรือสํามะโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้อง
รักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน 
 (๔) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 
 (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง  
เพ่ือการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
 (๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือการปูองกันการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน  การ
สอบสวน  หรือการฟูองคดี  ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 
 

(๗) เป็นการ...
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 (๗) เป็นการให้ซึ่งจําเป็น เพ่ือการปูองกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 (๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว 
 (๙) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)  และ (๙) ให้มีการ
จัดทําบัญชีแสดงการเปิดเผยกํากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน  และเม่ือบุคคลนั้นมีคําขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร
นั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทําการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับสําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่
เกี่ยวกับบุคคลนั้น  และให้นํามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เก่ียวกับบุคคลใด  ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อ
เฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 
 ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิยื่นคํา
ขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น
ได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคําขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคําขอ ให้ผู้นั้นมี
สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่งไม่
ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร  โดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  และไม่ว่ากรณีใดๆ ให้
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคําขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้ 
 ให้บุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทน
ผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถหรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วก็ได้ 
 

หมวด ๔ 
เอกสารประวัติศาสตร์ 

 มาตรา ๒๖  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กําหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไว้
ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 
 กําหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท   ดังนี้ 
 (๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 
 (๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เมื่อครบยี่สิบปี 
 

กําหนด...
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 กําหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๓) หน่วยงานของรัฐยังจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพ่ือประโยชน์ในการใช้
สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
 (๔) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า  ข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคําสั่งขยายเวลากํากับไว้เป็น
การเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นให้กําหนดระยะเวลาไว้ด้วย  แต่จะกําหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้ 
 การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจําเป็น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทําลายหรืออาจทําลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา 
  
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) สํานักงานปลัด 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) สํานักงานปลัด 
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) สํานักงานปลัด 
 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ๑๐  นาที/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
- ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑ 
 
 

คู่มือ
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คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

 
งานที่ให้บริการ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๑๐๔ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์  
(ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี) 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 โดยที่เป็นการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ให้มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมแก่
ประชาชนผู้เสียภาษี  ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕  ให้ประชาชนได้รับทราบ 
 อาศัยอํานาจตามความแห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ  ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ที่ดิน”  ให้กินความถึง  ทางน้ํา  บ่อน้ํา  สระน้ํา  ฯลฯ   
 “โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ”  ให้กินความถึง  แพด้วย 
 “ราคาตลาด”  หมายความว่า  จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินพร้อมทั้งสิ่งที่ทําเพ่ิมเติมให้ดีขึ้นทั้งสิ้น (ถ้ามี) 
ซึ่งจะจําหน่ายได้ในขณะเวลาที่กําหนดราคาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ผู้รับประเมิน”  หมายความว่า  บุคคลผู้พึงชําระค่าภาษี 
 “ปี” หมายความว่า  ปีตามปฏิทินหลวง 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
ประเมินภาษ ี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด   
 “พนักงานเก็บภาษี”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่จัดเก็บ  รับชําระ รวมทั้งเร่งรัด
ให้ชําระภาษี  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด  
 “รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
 มาตรา  ๖  เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ท่านให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 (๑) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับท่ีดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ 
 (๒) ที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ  
  

“ที่ดิน... 
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 “ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ” ตามความหมายแห่งมาตรานี้ หมาย 
ความว่า  ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ และบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ 
 

ภาค ๑ 
ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับท่ีดินซึ่งใช้ต่อเนื่อง 

กับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ 
 มาตรา ๘  ให้ผู้รับประเมินชําระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สิน คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอ่ืนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน นั้น ในอัตราร้อยละสิบสองครึ่งของค่ารายปี 
 เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้  “ค่ารายปี”  หมายความว่า  จาํนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ใน
ปีหนึ่ง ๆ  ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่า  ให้ถือว่าค่าเช่านั้นคือค่ารายปี  แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรที่ทําให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าค่าเช่านั้นมิใช่จํานวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือเป็นกรณีท่ีหาค่าเช่าไม่ได้เนื่อง 
จากเจ้าของทรัพย์สินดําเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอ่ืน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมินค่ารายปี
ได้  โดยคํานึงถึงลักษณะของทรัพย์สิน  ขนาด  พ้ืนที ่  ทําเลที่ตั้ง  และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับ
ประโยชน์  ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๙  ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ท่านให้ยกเว้นจากบทบัญญัติแห่งภาคนี้ 
 (๑) พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 
 (๒) ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยที่ใช้ในกิจการการรถไฟโดยตรง 
 (๓) ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ  ซึ่งกระทํากิจการอันมิใช่เพื่อเป็นผล
กําไรส่วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
 (๔) ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในสาสนกิจอย่างเดียว หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 
 (๕) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อื่นอยู่ นอก 
จากคนเฝูา ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน 
 (๖) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้า
หรือประกอบการอุตสาหกรรม  หรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ 
 มาตรา  ๑๐  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เอง  หรือให้ผู้แทนอยู่เฝูารักษา และ
ซึ่งมิได้ใช้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม ท่านให้งดเว้นจากบทบัญญัติแห่งภาคนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๔๗๕  เป็นต้นไป 
 มาตรา  ๑๑  ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายโดยประการอื่น ท่านให้
ลดยอดค่ารายปีของทรัพย์สินนั้นตามส่วนที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ทําขึ้น แต่ในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่ง 
ปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ นั้น ต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้  ในกรณีนี้ถ้าไม่มีโรงเรือนอ่ืนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ใน
ที่ดินนั้น  ท่านให้กําหนดค่าภาษีในเวลาที่กล่าวข้างบนตามบทบัญญัติในภาค  ๒  แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๑๒... 



-  ๒๑  - 
 
  
 มาตรา  ๑๒  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งทําขึ้นในระหว่างปีนั้น ท่านว่าให้เอาเวลาซึ่ง
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ  นั้นได้มีขึ้นและสําเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านั้นมาเป็นเกณฑ์คํานวณ 
ค่ารายปี  ถ้าในระหว่างปีไม่มีโรงเรือนอ่ืนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆในที่ดินนั้น ท่านให้กําหนดค่าภาษีเฉพาะ
เวลานั้น ตามบทบัญญัติในภาค  ๒  แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๓  ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่สําคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทํา
หรือเครื่องกําเนิดสินค้าเพ่ือใช้ดําเนินการอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ  
ในการประเมินท่านให้ลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งในสามของค่ารายปีของทรัพย์สินนั้นรวมทั้งส่วนควบดังกล่าวแล้วด้วย 
 มาตรา  ๑๔  เวลาซึ่งลดค่ารายปีตามภาคนี้ ท่านให้คํานวณแต่เดือนเต็ม 
 มาตรา  ๑๕  ในท้องที่ซึ่งได้จัดตั้งสุขาภิบาลแล้ว หรือจะตั้งขึ้นก็ดี  ท่านให้แบ่งผลประโยชน์จากภาษี
นั้น ระหว่างสุขาภิบาล (สองส่วนในสาม)  กับรัฐบาล (หนึ่งส่วนในสาม)  ค่าใช้จ่ายในการเก็บภาษีทุกอย่าง ท่าน
ให้รัฐบาลเป็นผู้เสีย 
  

ภาค ๒ 
ภาษีที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ 

 มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  ถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ.๒๔๗๕ 
 

ภาค ๓ 
วิธีด าเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีซึ่งกล่าวในภาค  ๑  และภาค  ๒ 

 
หมวด ๑ 

การประเมิน 
 มาตรา  ๑๘  ค่ารายปีของปีที่ล่วงแล้วนั้น ท่านให้เป็นหลักสําหรับการคํานวณค่าภาษีซึ่งจะต้องเสียใน
ปีต่อมา 
 มาตรา  ๑๙  ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่ง
ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี แต่ถ้าในปีที่ล่วงมาแล้วมีเหตุจําเป็นอันเกิดจากสาธารณภัย
หรือเหตุพ้นวิสัยที่จะปูองกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจเลื่อนกําหนดเวลาดังกล่าวออกไปได้
ตามท่ีเห็นสมควร 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแบบพิมพ์ตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการ
จัดเก็บภาษี พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจมีหนังสือสอบถามผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์สินเพ่ือให้ตอบข้อความตาม
แบบพิมพ์เช่นเดียวกันได้ และผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์สินต้องตอบข้อสอบถามในแบบพิมพ์ดังกล่าว แล้วส่งคืนให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือสอบถาม ในกรณีเช่นนี้ผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์สิน
ต้องอยู่ในบทบังคับและมีความรับผิดเช่นเดียวกับผู้รับประเมินเพียงเท่าท่ีเกี่ยวกับการสอบถามข้อความ 

มาตรา ๒๐...  



-  ๒๒  - 
  
  
 มาตรา  ๒๐  ให้ผู้รับประเมิน  ผู้เช่า  หรือผู้ครองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์ตามความเป็น
จริงตามความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน  และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี  
และลายมือชื่อของตนกํากับไว้ แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ 
 การส่งแบบพิมพ์ตามวรรคหนึ่ง จะนําไปส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อื่นไปส่งแทน หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้   
 ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบพิมพ์ 
 มาตรา  ๒๑  ท่านให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบใบแจ้งรายการนี้ และถ้าเห็นจําเป็นก็ให้มี
อํานาจสั่งให้ผู้รับประเมินแสดงรายการเพ่ิมเติมละเอียดยิ่งขึ้น และถ้าจะเรียกให้นําพยานหลักฐานมาสนับสนุน 
ข้อความในรายการนั้นก็เรียกได้ 
 มาตรา  ๒๒  ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้รับคําตอบจากผู้รับประเมินภายในสิบวันหรือได้รับคําตอบอัน
ไม่เพียงพอไซร้ ท่านให้มีอํานาจออกหมายเรียกผู้รับประเมินมา ณ สถานที่ซึ่งเห็นสมควร และให้นําพยาน 
หลักฐานในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ มาแสดงตามซ่ึงเห็นจําเป็น กับให้มีอํานาจซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบ
แจ้งรายการนั้น 
 มาตรา  ๒๓  เพ่ือประโยชน์ในการประเมิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจที่จะเข้าไปตรวจตราทรัพย์ -
สินได้ด้วยตนเองต่อหน้าผู้รับประเมิน  ผู้เช่า  หรือผู้ครอง หรือผู้แทน ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น และพระ
อาทิตย์ตก และเมื่อผู้รับประเมิน ผู้เช่าหรือผู้ครองได้รับคําขอร้องแล้ว ก็จะต้องให้ความสะดวกตามสมควรแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจตรานั้น ในการนี้ผู้รับประเมิน  ผู้เช่าหรือผู้ครองจะต้องได้รับแจ้งความเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ทราบไม่ต่ํากว่าสี่สิบแปดชั่วโมงก่อนตรวจ 
 มาตรา  ๒๔  เมื่อได้ไต่สวนตรวจตราแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะกําหนด 
 (ก) ประเภทแห่งทรัพย์สินตามมาตรา ๖ 
 (ข) ค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน 
 (ค) ค่าภาษีท่ีจะต้องเสีย 
 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งรายการตามที่ได้กําหนดไว้นั้นไปยังพนักงานเก็บภาษี ให้พนักงานเก็บภาษี
แจ้งรายการประเมินไปให้ผู้รับประเมินทรัพย์สินในท้องที่ของตนทราบโดยมิชักช้า 
 มาตรา  ๒๔  ทวิ  ผู้รับประเมินผู้ใดไม่ยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตาม
มาตรา  ๑๙ หรือยื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมิน
และให้มีการแจ้งการประเมินย้อนหลังให้ผู้รับประเมินเสียภาษีตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินได้ 
 การประเมินตามวรรคหนึ่งให้กระทําได้ภายในกําหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีไม่ยื่นแบบพิมพ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๔ ย้อนหลังได้ไม่
เกินสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่กําหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา  ๑๙ 
 (๒) ในกรณียื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดําเนิน 
การตามมาตรา ๒๔ ย้อนหลังได้ไม่เกินห้าปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่กําหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา  ๑๙ 
 

 มาตรา ๒๕...



-  ๒๓  - 
 
  
 มาตรา  ๒๕  ผู้รับประเมินผู้ใดไม่พอใจในการประเมินไซร้ ท่านว่าอาจยื่นคําร้องต่ออธิบดีกรม สรรพา- 
กร หรือสมุหเทศาภิบาลตามแต่จะได้กําหนดไว้  เพ่ือขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ โดยวิธีการดังจะได้
กล่าวต่อไป 
 มาตรา  ๒๖  คําร้องทุก ๆ ฉบับ ให้เขียนในแบบพิมพ์ซึ่งกรมการอําเภอจ่าย เมื่อผู้รับประเมินลงนาม
แล้วให้ส่งต่อกรมการอําเภอในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายในเวลาสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความ
ตามมาตรา  ๒๔  นั้น เพ่ือให้ส่งต่อไปยังอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลแล้วแต่กรณี 
 มาตรา  ๒๗  ถ้าคําร้องยื่นภายหลังเวลาซึ่งกําหนดไว้ในมาตราก่อนท่านให้อธิบดีกรมสรรพากร หรือ
สมุหเทศาภิบาลมีหนังสือแจ้งความให้ผู้รับประเมินทราบว่าหมดสิทธิที่จะให้พิจารณาการประเมินใหม่ และ
จํานวนเงินซึ่งประเมินไว้นั้นเป็นจํานวนเด็ดขาด เมื่อเป็นดังนี้ ห้ามไม่ให้นําคดีขึ้นสู่ศาล เว้นแต่ในปัญหาข้อ
กฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น 
 มาตรา  ๒๘  เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน หรือสมุหเทศาภิบาลแล้วแต่กรณี ได้รับคําร้องแล้ว มี
อํานาจออกหมายเรียกผู้ร้องมาซักถาม แต่ต้องให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน 
 มาตรา  ๒๙  ผู้ร้องผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน หรือสมุหเทศาภิ-
บาล หรือไม่ยอมให้ซักถาม หรือไม่ตอบคําถาม หรือไม่นําพยานหลักฐานมาสนับสนุนคําร้องของตนเมื่อเรียกให้
นํามา ท่านว่าผู้นั้นหมดสิทธิที่จะขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และจํานวนเงินซึ่งประเมินไว้นั้นเป็นจํานวน
เด็ดขาด แต่ทั้งนี้ไม่ให้เป็นการปลดเปลื้องผู้ร้องให้พ้นจากความรับผิดในการแจ้งความเท็จโดยเจตนาหรือโดยที่
รู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ 
 มาตรา  ๓๐  คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้น  ให้แจ้งไปยังผู้ร้องเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ถ้ามีการลดจํานวนเงินที่ประเมินไว้เป็นจํานวนเท่าใดก็ให้แจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือจะได้
แก้ไขบัญชีการประเมินตามคําชี้ขาดนั้น 
 มาตรา  ๓๑  ผู้รับประเมินผู้ใดไม่พอใจในคําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล จะ
นําคดีไปสู่ศาลเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกก็ได้ แต่ต้องทําภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับแจ้ง
ความให้ทราบคําชี้ขาด 
 ถ้าอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลชี้ขาดว่าผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะให้การประเมินของตน
ได้รับพิจารณาใหม่ตามมาตรา  ๒๙  ห้ามไม่ให้นําคดีขึ้นสู่ศาล เว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุ
หมดสิทธินั้น 
 ในกรณีที่ผู้รับประเมินซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไม่พอใจในคําชี้ขาดตามวรรคหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าจํานวนเงิน
ซึ่งประเมินไว้นั้น มีจํานวนที่สูงเกินสมควรให้รัฐวิสาหกิจนั้นนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําชี้ขาดตามมาตรา  ๓๐  ในการนี้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจให้ลดหย่อนค่ารายปี
ให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้ตามท่ีเห็นสมควร มติของคณะรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 มาตรา  ๓๒  เมื่อคําพิพากษาท่ีสุดของศาลซึ่งแก้คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิ -
บาลนั้น ได้ส่งไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้บัญชีการประเมินให้ถูกต้องโดยเร็ว 
 

มาตรา ๓๓…
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 มาตรา  ๓๓  การขอยกเว้น ขอให้ปลดภาษีหรือขอลดค่าภาษีตามความในภาค  ๑  และภาค  ๒  นั้น 
ผู้รับประเมินต้องเขียนลงในแบบพิมพ์ที่ยื่นต่อกรมการอําเภอทุก ๆ ปี พร้อมด้วยพยานหลักฐานที่จะสนับสนุน 
เพ่ือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้สามารถสอบสวนให้แน่นอนโดยการไต่สวน หรือวิธีอ่ืนว่าคําร้องขอนั้นมีมูลดีและ
ควรจะให้ยกเว้นหรือปลดหรือลดภาษีเพียงใดหรือไม่ 
 มาตรา  ๓๔  ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยกคําขอยกเว้นหรือคําขอให้ปลดภาษีหรือลดค่าภาษีก็ให้แจ้งคํา
ชี้ขาดไปยังผู้รับประเมิน และผู้รับประเมินมีสิทธิเช่นเดียวกับในเรื่องท่ีได้บ่งไว้ในหมวดนี้ที่ว่าด้วยการประเมิน 
 มาตรา  ๓๕ ในการกําหนดค่าภาษีนั้น เศษที่ต่ํากว่าครึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง ถ้าครึ่งสตางค์ขึ้นไปให้นับเป็น
หนึ่งสตางค์ 
 มาตรา  ๓๖  หนังสือแจ้งความและหมายเรียกตามพระราชบัญญัตินี้  จะให้คนนําไปส่งหรือจะส่งโดย
ทางจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ถ้าให้คนนําไปส่งเมื่อผู้ส่งไม่พบผู้รับไซร้ จะส่งให้แก่บุคคลใด ซึ่งมีอายุ
เกินยี่สิบปีที่อยู่ในบ้านเรือนหรือสํานักการค้าของผู้รับก็ได้ และการส่งเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นการพอเพียงตาม
กฎหมายถ้าหาตัวผู้รับมิได้และไม่มีบุคคลที่จะรับดังกล่าวข้างบนไซร้ ท่านว่าอาจส่งโดยวิธีปิดหนังสือแจ้งความ
หรือหมายนั้นในที่ที่เห็นได้ถนัดที่ประตูบ้านผู้รับหรือโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่ก็ได้ 
 มาตรา  ๓๗  ถ้าผู้รับประเมินจะต้องลงนามในแบบพิมพ์ใดตามพระราชบัญญัตินี้ ท่านว่าจะมอบฉันทะ
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ตัวแทนลงนามแทนก็ได้ ถ้าผู้รับประเมินได้รับหมายเรียกตัวตามพระราชบัญญัตินี้  
นอกจากท่ีกล่าวในหมายเรียกว่าต้องไปเอง ท่านว่าจะมอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อักษรให้ตัวแทนไปแทนตัวก็ได้ 
 แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพอใจว่าผู้แทนนั้นได้รับมอบอํานาจโดยชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
 

หมวด  ๒ 
การเก็บภาษี 

 มาตรา  ๓๘  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนําค่าภาษีไปชําระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  ณ  สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอ่ืนตั้งอยู่  หรือสถานที่อ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดโดยประกาศล่วงหน้าไว้  ณ  สํานักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 การชําระภาษีจะชําระโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คท่ีธนาคารรับรอง ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้  โดยสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ หรือ
โดยการชําระผ่านธนาคาร  หรือโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 การชําระภาษีให้ถือว่าได้มีการชําระแล้ว  ในวันที่พนักงานเก็บภาษีได้ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน 
เว้นแต่กรณีการชําระภาษีตามวรรคสอง  ให้ถือว่าวันส่งทางไปรษณีย์  วันชําระผ่านธนาคาร  หรือวันชําระโดย
วิธีอ่ืนตามที่กําหนด  แล้วแต่กรณี  เป็นวันชําระภาษ ี
 มาตรา  ๓๘  การชําระค่าภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดให้
มีการผ่อนชําระก็ได้ 
 

วงเงิน...
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 วงเงินค่าภาษีที่จะมีสิทธิผ่อนชําระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนชําระ ให้เป็นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา  ๓๙  ถ้ามีผู้ยื่นฟูองต่อศาลตามความในมาตรา  ๓๑  ท่านห้ามมิให้ศาลประทับเป็นฟูองตาม
กฎหมาย เว้นแต่จะเป็นที่พอใจศาลว่าผู้รับประเมินได้ชําระค่าภาษีทั้งสิ้นซึ่งถึงกําหนดต้องชําระ เพราะเวลาซึ่ง
ท่านให้ไว้ตามมาตรา  ๓๘  นั้น  ได้สิ้นไปแล้ว  หรือจะถึงกําหนดชําระระหว่างที่คดียังอยู่ในศาล 
 ถ้าศาลตัดสินให้ลดค่าภาษี ท่านให้คืนเงินส่วนที่ลดนั้นภายในสามเดือน  โดยไม่คิดค่าอย่างใด 
 มาตรา  ๔๐  ค่าภาษีนั้น ท่านให้เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้เสีย 
 แต่ถ้าที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ เป็นของคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ต้องเสียค่าภาษีทั้งสิ้น  ในกรณีเช่นนั้นถ้าเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ   
ไม่เสียภาษ ี  ท่านว่าการขายทรัพย์สินทอดตลาดของผู้นั้นตามมาตรา  ๔๔  ให้รวมขายสิทธิใด ๆ  ในที่ดินอัน
เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ยังคงมีอยู่นั้นด้วย 
 มาตรา  ๔๑  ถ้าผู้รับประเมินยื่นคําร้องและปรากฏว่าผู้รับประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สินว่างลง
หรือทรัพย์สินชํารุดถึงจําเป็นต้องซ่อมแซมในส่วนสําคัญ ท่านว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะลดค่าภาษีลงตามส่วนที่
เสียหาย หรือปลดค่าภาษีท้ังหมดก็ได้ 
 ถ้าผู้ร้องไม่พอใจ ท่านว่าจะร้องขอให้อธิบดีกรมสรรพากร  หรือสมุหเทศาภิบาลพิจารณาอีกชั้นหนึ่งก็
ได้ คําตัดสินของอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลนั้น ท่านว่าเป็นคําตัดสินเด็ดขาด 
  
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) กองคลัง 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) กองคลัง 
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) กองคลัง 
๔. เจ้าหน้าที่ทําการประเมินพ้ืนที่ (ระยะเวลา ๕ วัน) กองคลัง และส่วนโยธา 
๕. เจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน (ระยะเวลา  ๕  วัน) กองคลัง 
 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ๑๐  วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
๓. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย   จํานวน  ๑  ฉบับ 

ค่าธรรม...
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ค่าธรรมเนียม 
อัตราภาษี  ร้อยละ  ๑๒.๕  ของปี 
 ๑. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ  มีความผิดโทษปรับไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  และเรียกเก็บภาษี
ย้อนหลังได้ไม่เกิน  ๑๐  ปี 
 ๒. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์  มีความผิดต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกิน  ๖  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน  ๕  ปี 
 ๓. ถ้าชําระค่าภาษีเกินกําหนด  ๓๐  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  ให้เสียเงินดังนี้ 
      - ไม่เกิน ๑   เดอืน เสียเงินเพ่ิม ๒.๕ % 
      - เกิน ๑   เดือน แต่ไม่เกิน     ๒  เดือน    เสียเงินเพิ่ม      ๕ % 
      - เกิน ๒   เดือน แต่ไม่เกิน     ๓   เดือน    เสยีเงินเพิ่ม    ๗.๕ % 
      - เกิน   ๓   เดือน แต่ไม่เกิน     ๔   เดือน    เสยีเงินเพิ่ม     ๑๐ %       
      - เกิน   ๔   เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือ 
ออกหมายยึด 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑ 
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คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  ภาษีป้าย  
 
งานที่ให้บริการ ภาษีปูาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๑๐๔ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์  
(ตั้งแต่  มกราคม –   มีนาคม ของทุกปี) 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 โดยที่เป็นการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ให้มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมแก่
ประชาชนผู้เสียภาษี  ตามพระราชบัญญัติภาษีปูาย  พ.ศ.๒๕๑๐  ให้ประชาชนได้รับทราบ 
 อาศัยอํานาจตามความแห่งพระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ.๒๕๑๐  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ  และ
เงือ่นไขในการยื่นคําขอ  ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 มาตรา ๖  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ป้าย”  หมายความว่า  ปูายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบ
กิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ 
ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบาล  สุขาภิบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นตามพระราช บัญญัตินี้ 
 “เขตราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า 
 (๑) เขตเทศบาล 
 (๒) เขตสุขาภิบาล 
 (๓) เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๔) เขตกรุงเทพมหานคร 
 (๕) เขตเมืองพัทยา 
 (๖) เขตองค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 

“ผู้บริหาร...
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 “ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า 
 (๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
 (๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
 (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (๕) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
 (๖) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้เป็นราชการ 
ส่วนท้องถิน่ สําหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 “ปี” หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
 มาตรา  ๗  ให้เจ้าของปูายมีหน้าที่เสียภาษีปูายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นปูายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงใน 
ปีแรก ให้เสียภาษีปูายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิดภาษีปูายเป็นรายงวด งวดละสาม
เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีปูายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งปูายจนถึงงวดสุดท้ายของปีทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎ 
กระทรวงซึ่ง  ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีปูายท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
 การคํานวณพ้ืนที่ภาษีปูาย ให้คํานวณตามบัญชีอัตราภาษีปูาย (๖) และ (๗) ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ปูายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่นและมีพ้ืนที่เกินสองตารางเมตรต้องมีชื่อและที่อยู่ของเจ้าของ ปูาย
เป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของปูายและให้ข้อความดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีปูาย ตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา  ๘  เจ้าของปูายไม่ต้องเสียภาษีปูายสําหรับปูายดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปูายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ 
 (๒) ปูายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า 
 (๓) ปูายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
 (๔) ปูายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์ 
 (๕) ปูายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่ 
รโหฐาน ทั้งนี้ เพ่ือหารายได้ และแต่ละปูายมีพ้ืนที่ไม่เกินที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงปูายตาม 
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
 (๖) ปูายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน 
 (๗) ปูายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่า
ด้วย การนั้น ๆ และหน่วยงานที่นํารายได้ส่งรัฐ 
 (๘) ปูายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการ
สหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
  

(๙) ปูายของ...
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 (๙) ปูายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม  
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชนนั้น 
 (๑๐) ปูายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
 (๑๑) ปูายของวัด หรือผู้ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
 (๑๒) ปูายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
 (๑๓) ปูายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา  ๙  ภาษีปูายที่เก็บในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 มาตรา  ๑๐  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  ๑๑ การส่งคําสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด ให้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของผู้รับ 
 (๒) ให้ส่ง ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการหรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ โดยจะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้ 
 ถ้าไม่พบผู้รับ ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ ให้ส่งแก่ผู้บรรลุนิติภาวะ
แล้ว ซึ่งอยู่หรือทํางาน ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น 
 ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวได้ ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานการค้า สถาน
ประกอบ กิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับ 
เมื่อได้ปฏิบัติ ตามวิธีนี้แล้ว และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ปฏิบัติการให้ถือว่าบุคคลนั้น
ได้รับหนังสือนั้น แล้ว 
 

 หมวด ๒ 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 

 มาตรา  ๑๒  ให้เจ้าของปูายซึ่งจะต้องเสียภาษีปูาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายตามแบบและวิธี 
การที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี 
 ในกรณีที่เจ้าของปูายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง
ราย การภาษีปูายแทนเจ้าของปูาย  
 มาตรา ๑๓ ถ้าเจ้าของปูายตาย เป็นผู้ไม่อยู่ เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคน
เสมือนไร้ ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อื่น ผู้จัดการ
ทรัพย์สิน ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม มาตรา ๑๒ แทนเจ้าของปูาย 
 มาตรา  ๑๔  เจ้าของปูายผู้ใด 
 (๑) ติดตั้งหรือแสดงปูายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
 

(๒) ติดต้ัง... 
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 (๒) ติดตั้งหรือแสดงปูายใหม่แทนปูายเดิมและมีพ้ืนที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับ
ปูายเดิม ที่ได้เสียภาษีปูายแล้ว 
 (๓) เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ปูาย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในปูายที่ได้เสียภาษีปูายแล้ว 
อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีปูายเพิ่มขึ้น 
 ให้เจ้าของปูายตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงปูาย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายในปูาย
เดิม แล้วแต่กรณี 
 มาตรา  ๑๔  ทวิ ปูายตาม มาตรา ๑๔ (๑) ให้เสียภาษีปูายตาม มาตรา  ๗ 
 ปูายตาม มาตรา ๑๔ (๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะปีที่ติดตั้งหรือแสดงปูาย 
 ปูายตาม มาตรา ๑๔ (๓) ให้เสียภาษีตาม (๕) ของบัญชีอัตราภาษีปูายท้ายพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็น
ปูายที่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความ ภาพ และเครื่องหมายทั้งหมดให้เสียภาษีปูายตาม มาตรา ๗ 
 มาตรา  ๑๕ ให้เจ้าของปูายหรือผู้ซึ่งเจ้าของปูายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สํานักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นที่ปูายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตราชการส่วนท้อง 
ถิ่นนั้น 
 (๒) สํานักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระทําในเขต 
ราชการ ส่วนท้องถิ่นนั้น 
 (๓) สถานที่อ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนด โดยประกาศหรือโฆษณาให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน นับแต่วันประกาศหรือโฆษณา 
 มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีการโอนปูาย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ภายใน สามสิบวันนับแต่วันรับโอน 
 

หมวด ๓ 
การประเมินภาษีป้ายและการช าระภาษีป้าย 

 มาตรา  ๑๗  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีปูายตามหลักเกณฑ์การคํานวณภาษีปูายที่กําหนดไว้
ในบัญชี อัตราภาษีปูาย (๖) และ (๗) ท้ายพระราชบัญญัตินี้และตามอัตราภาษีปูายที่กําหนดในกฎกระทรวง
แล้วแจ้งการ ประเมินเป็นหนังสือไปยังเจ้าของปูาย 
 มาตรา  ๑๘  ในกรณีท่ีปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการสําหรับภาษีปูายใด 
เมื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของปูายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองปูายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีปูาย 
ถ้าไม่ อาจหาตัวผู้ครองครองปูายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปูายนั้นติดตั้งหรือ
แสดงอยู่ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีปูายตามลําดับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีปูายเป็นหนังสือ
ไปยังบุคคล ดังกล่าว 
 

มาตรา ๑๙...  
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 มาตรา  ๑๙  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปูายชําระภาษีปูายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบ
แสดงราย การภาษีปูายไว้ หรือ ณ สถานที่อ่ืนใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง การประเมิน และให้ถือว่าวันที่ชําระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันชําระภาษีปูาย 
 การชําระภาษีปูายจะกระทําโดยวิธีการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายเงินให้แก่
ราชการ ส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง ไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอ่ืน
ตามท่ีรัฐ มนตรีประกาศกําหนดแทนการชําระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ และให้ถือว่าวันที่ได้ทําการส่งดังกล่าว
เป็นวันชําระ ภาษีปูาย 
 มาตรา  ๑๙  ทวิ  ถ้าภาษีปูายที่ต้องชําระมีจํานวนตั้งแต่สามพันบาทข้ึนไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปูายจะ
ขอผ่อน ชําระเป็นสามงวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน
ครบกําหนด เวลาชําระภาษีตาม มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง 
 การผ่อนชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ชําระงวดที่หนึ่งก่อนครบกําหนดเวลาชําระภาษีตาม มาตรา ๑๙ 
วรรค หนึ่ง งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วัน สุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่สอง 
 ถ้าผู้ขอผ่อนชําระภาษีไม่ชําระภาษีปูายงวดหนึ่งงวดใดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้หมดสิทธิที่
จะ ขอผ่อนชําระภาษี และให้นํา มาตรา ๒๕ (๓) มาใช้บังคับสําหรับงวดที่ยังมิได้ชําระ 
 มาตรา  ๑๙  ตรี  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปูายแสดงหลักฐานการเสียภาษีปูายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่
ประกอบ การค้าหรือประกอบกิจการ 
 มาตรา  ๒๐  ภาษีปูายจํานวนใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการประเมินแล้ว ถ้ามิได้ชําระภายในเวลา
ที่ กําหนด ให้ถือเป็นภาษีปูายค้างชําระ  
 มาตรา ๒๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด 
ทรัพย์สิน ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีปูายที่ค้างชําระ เพ่ือนําเงินมาชําระค่าภาษีปูายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดย
มิต้องขอให้ศาล สั่งหรือออกหมายยึด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา  ๒๒  เงนิที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด หรือ
ขายทอด ตลาด เหลือเท่าใดให้ชําระเป็นค่าภาษีปูาย ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีกให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น  
 มาตรา  ๒๓  เมื่อได้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ตาม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่งแล้ว ถ้าได้มีการชําระ
ภาษีปูายที่ ค้างชําระ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยครบถ้วนก่อนการขาย
ทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายสั่งถอนการยึดหรืออายัดนั้น 
 มาตรา  ๒๔  ผู้ใดเสียภาษีปูายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
เงินคืน  
 การขอรับเงินคืน ให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่เสียภาษีปูาย ในการนี้ให้ผู้ยื่นคําร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือคําชี้แจงใด ๆ ประกอบคําร้องด้วย 
 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้สั่งคืน 
เงินให้โดยเร็ว และแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 

การกระทํา...
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การกระทําใด ๆ เพ่ือให้เสียภาษีปูายน้อยลงกว่าที่ได้เสียไปแล้วให้มีผลเมื่อเริ่มต้นปีภาษีปูาย 
   
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) กองคลัง 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) กองคลัง 
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) กองคลัง 
๔. เจ้าหน้าที่ทําการประเมินพ้ืนที่ (ระยะเวลา ๕ วัน) กองคลัง และส่วนโยธา 
๕. เจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน (ระยะเวลา  ๕  วัน) กองคลัง 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ๑๐  วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
บัญชีอัตราภาษีป้าย 
 ๑. ปูายที่มีอักษรไทยล้วน  คิดอัตรา  ๓  บาท  ต่อ  ๕๐๐  ตารางเซนติเมตร  
 ๒. ปูายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ  หรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอ่ืน  คิดอัตรา  
๒๐  บาท  ต่อ  ๕๐๐  ตารางเซนติเมตร 
 ๓. ปูายดังต่อไปนี้  คิดอัตรา  ๔๐  บาท  ต่อ  ๕๐๐  ตารางเซนติเมตร 
     ก. ปูายที่ไม่มีอักษรไทย  ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 
     ข. ปูายที่มีอักษรไทยบางส่วน  หรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ 
 ๔. ปูายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา  ๑๔ (๓) ให้คิดอัตราตาม (๑) (๒) และ (๓)  แล้วแต่กรณีและ
ให้เสียเฉพาะจํานวนเงินภาษีที่เพ่ิมขึ้น 
 ๕. ปูายตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เมื่อคํานวณพ้ืนที่ของปูายแล้ว  ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ํากว่าปูาย
ละ  ๒๐๐  บาท  ให้เสียภาษีปูายละ  ๒๐๐  บาท 
 
 

อัตรา...
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 อัตราโทษและค่าปรับ 
 ๑. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเดือนมีนาคม  หรือหลังติดตั้งปูาย ๑๕ วัน  เสียเงินเพ่ิม ๑๐ % 
ของค่าภาษี 
 ๒. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายโดยไม่ถูกต้อง  ทําให้ค่าภาษีน้อยลง  ต้องเสียเงินเพ่ิม  ๑๐ %  ของ
ค่าภาษีที่ประเมินเพ่ิมเติม 
 ๓. ไม่ชําระเงินภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  เสียเงินเพ่ิม  ๒ %  ต่อเดือนของ
ค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
 ๔. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูาย  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  ๕,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนปูาย  ภายใน  ๓๐  วัน  ตั้งแต่วันรับโอน  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ -  
๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ  -  ที่อยู่  เจ้าของปูายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของปูาย  ซึ่งติดตั้ง
บนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืน  และมีพ้ืนที่เกิน  ๒  ตารางเมตร  ต้องระวางโทษปรับวันละ  ๑๐๐ บาท  เรียง
รายวันตลอดระยะเวลาที่กระทําความผิด 
 ๗. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  ให้ถ้อยคําเท็จตอบคําถามคําอันเป็นเท็จ
หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  ต้องระวางโทษจําคุก    
ไม่เกิน  ๑  ปี  หรือปรับตั้งแต่  ๕,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําท้ังปรับ 
 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑ 
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คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 
งานที่ให้บริการ ภาษีบํารุงท้องที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๑๐๔ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์  
(ตั้งแต่ มกราคม –  เมษายน  ของทุกปี) 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 โดยที่เป็นการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ให้มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมแก่
ประชาชนผู้เสียภาษี  ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่  พ.ศ.๒๕๐๘  ให้ประชาชนได้รับทราบ 
 อาศัยอํานาจตามความแห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ  ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 มาตรา ๖  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ที่ดิน”  หมายความว่า  พ้ืนที่ดิน  และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย 
 “เจ้าของที่ดิน”  หมายความว่า  บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
 “ปี”  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
 มาตรา  ๗  ให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในวันที่  ๑  มกราคมของปีใด  มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับ
ปีนั้นจากราคาปานกลางของที่ดิน ตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  ๘  เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินดังต่อไปนี้ 
 (๑) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 (๒) ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิได้
หาผลประโยชน์ 
 (๓) ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะ โดยมิได้หา 
ผลประโยชน ์
 (๔) ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
 (๕) ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบ
ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือที่ศาลเจ้า โดยมิได้หาผลประโยชน์ 

(๖) ที่ดิน...
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 (๖) ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ 
 (๗) ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟูา หรือการท่าเรือของรัฐ หรือท่ีใช้เป็นสนามบินของรัฐ  
 (๘) ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยู่แล้ว 
 (๙) ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดย
เจ้าของที่ดินมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น 
 (๑๐) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งท่ีทําการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ 
หรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
 (๑๑) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ต่อกัน 
 (๑๒) ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา  ๑๐  ภาษีบํารุงท้องที่ที่เก็บจากท่ีดินในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  นอกจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 มาตรา  ๑๑  ส่วนลดและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา  ๑๒  การส่งคําสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด ให้ปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการ 
 (๒) ให้ส่ง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของผู้รับ หรือให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 ถ้าไม่พบผู้รับ ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของผู้รับ ให้ส่งแก่ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งอยู่ ณ 
ภูมิลําเนา หรืออยู่ในบ้านหรือสถานที่ทําการของผู้นั้น 
 ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวได้ ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่
ทําการของผู้นั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับ หรือโฆษณาด้วยวิธีอ่ืน 
 เมื่อได้ปฏิบัติการตามวิธีดังกล่าว และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ปฏิบัติการ ให้ถือ
ว่าบุคคลนั้นได้รับหนังสือนั้นแล้ว  
 

หมวด ๒ 
การตีราคาปานกลางของท่ีดิน 

 มาตรา  ๑๓  การตีราคาปานกลางของที่ดินนั้น ให้นําเอาราคาที่ดินในหน่วยที่จะทําการตีราคา ซึ่งซื้อ
ขายกันโดยสุจริตครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่าสามรายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันตีราคา มาคํานวณถัวเฉลี่ย
เป็นราคาปานกลาง โดยมิให้คํานวณราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูกเข้าด้วย 
 ในกรณีที่ไม่มีการซื้อขายที่ดินตามวรรคหนึ่งในหน่วยใด ให้นําเอาราคาปานกลางที่คํานวณตามวิธีการ
ในวรรคหนึ่งของที่ดินในหน่วยใกล้เคียงที่มีสภาพและทําเลที่ดินคล้ายคลึงกันมาเป็นราคาปานกลางของที่ดินใน
หน่วยนั้นได้ 
  

ถ้าไม.่..
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 ถ้าไม่อาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคก่อนได้ ให้กําหนดราคาปานกลางของที่ดินโดยถือเกณฑ์อย่าง
อ่ืนอันอาจแสดงราคาตลาดของที่ดินโดยเฉลี่ยได้ 
 การตีราคาปานกลางของที่ดินให้ตีราคาเป็นหน่วยตําบล แต่ถ้าราคาของที่ดินในตําบลใดแตกต่างกัน
มาก ให้พิจารณาตีราคาโดยกําหนดเขตในตําบลนั้นแยกออกเป็นหน่วย ๆ เพ่ือให้การตีราคาปานกลางเป็นไป
โดยเที่ยงธรรม 
 มาตรา  ๑๔  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  ให้มีหน้าที่พิจารณาการตีราคา
ปานกลางตามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการนั้นให้ประกอบด้วยบุคคลในท้องที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอ 
ท้องที่  ผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน  และผู้ทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งได้รับเลือกจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๒) ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอ 
ท้องที่  ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน  และผู้ทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งได้รับ
เลือกจากสภาท้องถิ่น 
 มาตรา  ๑๕  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ํากว่ากึ่งจํานวนของกรรมการ
ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
 กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 มาตรา  ๑๖  ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ปี 
 มาตรา  ๑๗  ภายหลังการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๑๖ แล้ว ถ้ามีเหตุแสดงว่าราคาท่ีดิน
ในหน่วยใดได้เปลี่ยนแปลงไปมาก และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร หรือเจ้าของที่ดินร้องขอ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะสั่งให้คณะกรรมการทําการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินในหน่วยนั้นเสียใหม่ก็ได้ 
 มาตรา  ๑๘  ภายในเดือนตุลาคมของปีที่จะครบรอบระยะเวลาสี่ปีตามมาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการ
ยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของที่ดินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแสดงราคาปานกลางของที่ดินทุก ๆ หน่วย และ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินนั้นไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ สํานักงาน
เทศบาล สํานักงานสุขาภิบาล และท่ีตําบลแห่งท้องที่นั้น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจาก
คณะกรรมการ 
 มาตรา  ๑๙  ถ้ามีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ตามมาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการยื่นรายงานการ
ตีราคาใหม่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินใหม่ ภายใน
ระยะเวลาและสถานที่ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๘ 
 มาตรา  ๒๐  ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางของที่ดิน เจ้าของที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์
การตีราคาปานกลางของที่ดินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางของ
ที่ดิน และให้นําความในหมวด  ๘  อันว่าด้วยการอุทธรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  

มาตรา ๒๑... 
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 มาตรา  ๒๑  การตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ปีตามมาตรา ๑๖ ให้ใช้เป็นราคาปาน
กลางได้ทุกปีสําหรับรอบระยะเวลาสี่ปีนั้น 
 ในกรณีที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ตามมาตรา ๑๗ ราคาปานกลางของที่ดินใหม่นั้น ให้ใช้ได้
สําหรับปีที่ถัดจากปีที่มีประกาศการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ จนถึงปีสุดท้ายของรอบระยะเวลาสี่ปีตาม
วรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๐ ราคาปานกลางของที่ดินตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ใช้สําหรับปีที่
เป็นประเด็นแห่งการอุทธรณ์เป็นต้นไปจนถึงปีสุดท้ายของรอบระยะเวลาสี่ปีตามวรรคหนึ่ง และให้ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินใหม่ ภายในระยะเวลาและสถานที่ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๑๘ 
 

หมวด ๓ 
การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบ ารุงท้องที่ 

 มาตรา  ๒๒  บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน 
และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตนเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้อง 
เสียภาษีบํารุงท้องที่ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ถ้าเป็นที่ดินนอกเขตเทศบาลหรือนอกเขตสุขาภิบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสาม
ไร่ไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในข้อบัญญัติจังหวัด 
 (๒) ถ้าเป็นที่ดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุขาภิบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่ แต่จะน้อยกว่า
สองร้อยตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ 
 (๓) ถ้าเป็นที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตําบล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน
หนึ่งร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ 
 (๔) ถ้าเป็นที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อนได้ดังต่อไปนี้ 
      (ก) ในท้องที่ท่ีมีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิบ
ตารางวาไม่ได้ 
      (ข) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่ แต่จะน้อยกว่าหนึ่งร้อย
ตารางวาไม่ได้ 
      (ค) ในท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้ 
 ท้องที่ใดจะเป็นท้องที่ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างและใช้สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่า ไม่ได้รับการลดหย่อนสําหรับ
ส่วนของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น 
 ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนรวมกันตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
 การลดหย่อนตามเกณฑ์ในมาตรานี้ ให้ได้รับการลดหย่อนสําหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่
จังหวัดเดียว 

มาตรา ๒๓... 
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 มาตรา  ๒๓  ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ถ้าในปีล่วงมาแล้ว การเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมาก
ผิดปกติ หรือทําการเพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะปูองกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจ
พิจารณายกเว้นหรือลดภาษีบํารุงท้องที่ให้ได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 มาตรา  ๒๓  ทวิ ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชน์ตอบแทน อาจได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ได้เฉพาะที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ 
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการส ารวจ 

 มาตรา  ๒๔  ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลง
ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ในกรณีที่ที่ดินอยู่นอกเขตเทศบาล เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็น สมควรจะกําหนดให้เจ้า
พนักงานสํารวจทําการสํารวจแล้วยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจ้าของที่ดินเป็นรายแปลงที่ทําการสํารวจก็ได้ 
 มาตรา  ๒๕  ถ้าบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตาย เป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยเรื่องสาบสูญ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดกหรือ
ทายาทผู้รับมอบอํานาจ ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้จัดการทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี มีหน้าที่
ปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 
 มาตรา  ๒๖  ถ้าเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล ให้ผู้จัดการหรือผู้แทนอ่ืนของนิติบุคคลนั้น มีหน้าที่ปฏิบัติ 
การตามมาตรา ๒๔ 
 มาตรา  ๒๗  ถ้าบุคคลหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้บุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน
ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 
 มาตรา  ๒๘  เพ่ือประโยชน์ในการสํารวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา 24 วรรคสอง ให้
เจ้าพนักงานสํารวจกําหนดวันเวลาที่จะทําการสํารวจและปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่นั้น 
และให้เจ้าของที่ดินหรือผู้แทนมีหน้าที่ชี้เขตและแจ้งจํานวนเนื้อที่ดินตามกําหนดวันเวลานั้นและให้ความสะดวก 
แก่เจ้าพนักงานสํารวจเพื่อการนั้นตามสมควร 
 ถ้าเจา้ของที่ดินหรือผู้แทนไม่มาชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อท่ีดิน หรือชี้เขตหรือแจ้งจํานวนเนื้อ
ที่ดินขาดจากจํานวนที่เป็นจริง หรือไม่ให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสํารวจ เจ้าพนักงานสํารวจมีอํานาจเข้าไป
ในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการ เพ่ือทําการสํารวจ
ตามท่ีเห็นว่าถูกต้องได้ 
 มาตรา  ๒๙  แบบแสดงรายการที่ดินสําหรับที่ดินในเขตเทศบาลให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ 
สํานักงานเทศบาลที่ที่ดินแปลงนั้นอยู่ในเขต หรือยื่น ณ สถานที่อ่ืนที่นายกเทศมนตรีกําหนดแบบแสดงรายการ
ที่ดินสําหรับที่ดินนอกเขตเทศบาล ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ที่ว่าการอําเภอที่ที่ดินแปลงนั้นอยู่ในเขต 
หรือยื่น ณ สถานที่อ่ืนที่นายอําเภอกําหนด 

 มาตรา ๓๐...



-  ๓๙  - 
 
 มาตรา  ๓๐  แบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙ ให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของ
ปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา  ๑๖ 
 แบบแสดงรายการที่ดินที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาสี่ปีนั้น 
 มาตรา  ๓๑ บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยน 
แปลงไป ให้เจ้าของที่ดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 29 ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือนับแต่วันที่จํานวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ว่า
ราชการจังหวัดกําหนดให้เจ้าพนักงานสํารวจทําการสํารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ให้เจ้าของที่ดินแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเช่นเดียวกัน และให้เจ้าพนักงานสํารวจยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้า
พนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน 
 มาตรา  ๓๒  เจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนตามมาตรา ๒๒ 
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอ่ืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินผู้นั้น
แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
หรือนับแต่วันที่มีเหตุอย่างอ่ืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องที่เปลี่ยนแปลง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด
กําหนดให้เจ้าพนักงานสํารวจทําการสํารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ให้เจ้าของที่ดินแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
สํารวจภายในกําหนดเวลาเช่นเดียวกัน และให้เจ้าพนักงานสํารวจแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน 
 

หมวด ๕ 
การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 มาตรา ๓๓ ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปีแรกของการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา 
๑๖ หรือของปีที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ตามมาตรา ๑๗ ให้เจ้าพนักงานประเมินคํานวณภาษีบํารุง
ท้องที่และแจ้งการประเมินภายในเดือนมีนาคมแรกหลังจากการตีราคาปานกลางของที่ดินตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีท่ีที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลที่ไม่มีกํานัน  ให้เจ้าพนักงานประเมินแจ้ง
การประเมินเป็นหนังสือไปยังผู้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ 
 (๒) ในกรณีที่ที่ดินอยู่นอกเขตเทศบาลที่มีกํานัน ให้เจ้าพนักงานประเมินปิดประกาศแจ้งการประเมินไว้ 
ณ ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และท่ีทําการผู้ใหญ่บ้าน 
 การประเมินภาษีบํารุงท้องที่ที่เจ้าพนักงานประเมินคํานวณไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นการประเมินภาษี
บํารุงท้องที่สําหรับในปีต่อไปจนครบรอบระยะเวลาสี่ปีตามมาตรา ๒๑ 
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินไม่อาจคํานวณภาษีบํารุงท้องที่และแจ้งการประเมินภายในเดือนมีนาคม 
ก็ให้แจ้งการประเมินภายหลังกําหนดเวลาดังกล่าวได้ 
 มาตรา  ๓๔  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่นําเงินไปชําระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินของผู้เสียภาษีบํารุงท้องที่ตั้งอยู่ หรือสถานที่อ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดโดย 
ประกาศล่วงหน้าไว้  ณ  สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  

มาตรา ๓๔...



-  ๔๐  - 
 

 มาตรา  ๓๔  ทวิ  การชําระภาษีบํารุงท้องที่นั้น  ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินที่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการนี้ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว  เว้นแต่การชําระภาษีตามวรรคสอง 
 การชําระภาษีบํารุงท้องที่จะชําระโดยการส่งธนาณัติ  ตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คท่ีธนาคารรับรอง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสถานที่ตามมาตรา  ๓๔  ก็ได้  โดยสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
หรือชําระโดยผ่านธนาคาร  หรือโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนด  และให้ถือ
ว่าวันส่งทางไปรษณีย์  วันชําระผ่านธนาคารหรือวันชําระโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนด  เป็นวันชําระภาษี 
 มาตรา  ๓๕  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ชําระภาษีบํารุงท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ได้รับแจ้งการประเมินตามมาตรา  ๓๑ หรือมาตรา  ๓๒  หรือภายหลัง
เดือนมีนาคมตามมาตรา  ๓๓  วรรคสาม ให้ชําระภาษีบํารุงท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ 
ประเมิน 
 มาตรา  ๓๖  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาชําระภาษีบํารุงท้องที่
ตามมาตรา ๓๕ ออกไปอีกได้ตามความจําเป็นแก่กรณี 
 มาตรา  ๓๖  ทวิ  ถ้าเงินภาษีบํารุงท้องที่ที่ต้องชําระภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา 
๓๖  แล้วแต่กรณี มีจํานวนตั้งแต่สามพันบาทข้ึนไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะขอผ่อนชําระเป็นสามงวด ๆ ละเท่า ๆ 
กันก็ได้  โดยแจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลตามมาตรา ๓๔ ทราบก่อนการชําระภาษีงวดที่หนึ่ง 
 การผ่อนชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ต้องชําระงวดที่หนึ่งตามกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา 
๓๖ แล้วแต่กรณี งวดที่สองต้องชําระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สาม
ต้องชําระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่สอง 
 ถ้าผู้ขอผ่อนชําระภาษีผู้ใดไม่ชําระภาษีบํารุงท้องที่งวดใดงวดหนึ่งภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้
เจ้าของที่ดินหมดสิทธิที่จะชําระภาษีเป็นงวด และให้นําความในมาตรา ๔๕ (๔) มาใช้บังคับสําหรับงวดที่ยังไม่
ชําระ 
 มาตรา  ๓๗  ถ้าภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินของเจ้าของเดียวกันในตําบลเดียวกันมีจํานวนไม่ถึงหนึ่ง
บาท เป็นอันไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินแปลงนั้น 
 มาตรา  ๓๘  ภาษีบํารุงท้องที่จํานวนใดที่เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งหรือประกาศการประเมินแล้ว ถ้า
มิได้ชําระภายในเวลาที่กําหนดให้ถือเป็นภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ 
 มาตรา  ๓๙  เมื่อกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจ้าของที่ดินได้โอนตกไปยังบุคคลอ่ืน ให้ผู้รับโอน
มีหน้าที่ร่วมกับเจ้าของที่ดินเดิมเสียภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระไม่เกินห้าปี รวมทั้งปีสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนแปลง 
เจ้าของที่ดินด้วย ส่วนภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระเกินห้าปีคงอยู่ในความรับผิดของเจ้าของที่ดินเดิม 
 ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับโอนซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาในการขายทอดตลาดโดยคําสั่งศาลหรือ 
คําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย หรือคําสั่งขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  ๔๐  ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการเร่งรัดภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระให้นายอําเภอ หรือนายก 
เทศมนตรี มีอํานาจดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีหนังสือเรียกเจ้าของที่ดินหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือส่งบัญชีหรือเอกสารมา 
ตรวจสอบ 

(๒) สั่งให้...



-  ๔๑  - 
  
 (๒) สั่งให้เจ้าของที่ดินหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษี
บํารุงท้องที่ค้างชําระ 
 ถ้าเจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เก่ียวข้องไม่ยอมปฏิบัติการตาม (๑) หรือ (๒) ให้นายอําเภอหรือนายก 
เทศมนตรีมีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เก่ียวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระของผู้มีหน้าที่ 
เสียภาษีบํารุงท้องที่ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการเพ่ือสอบถามบุคคลใด ๆ 
หรือตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสาร 
 มาตรา  ๔๑  ทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชําระภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ อาจถูกยึด อายัด หรือขาย
ทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาชําระภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ โดยให้นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจออก
คําสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด หรือขายทอดตลาดได้ แต่คําสั่งเช่นว่านั้นจะออกได้ก็แต่โดยได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์จะกระทํามิได้ในระหว่างระยะเวลาที่ให้อุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๙9 
หรือมาตรา ๕๒ และตลอดเวลาที่ทําการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด 
 คําสั่งยึดจะกระทําได้เมื่อได้ส่งคําเตือนเป็นหนังสือให้เจ้าของที่ดินชําระภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่รับหนังสือนั้นโดยวิธีการส่งหนังสือตามมาตรา ๑๒ 
 วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือให้ได้รับชําระภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระนั้น ให้นํา
วิธีการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๒ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้น ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด หรือขาย
ทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ชําระเป็นค่าภาษีบํารุงท้องที่ ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีกให้คืนแก่เจ้าของที่ดิน 
 มาตรา  ๔๓  เมื่อได้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้แล้ว ถ้าได้มีการชําระเงินค่าใช้จ่ายในการยึดหรือ
อายัด และค่าภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระโดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ก็ให้นายอําเภอ หรือนายก 
เทศมนตรีสั่งถอนคําสั่งยึดหรืออายัดนั้น 
 มาตรา  ๔๔  ผู้ใดเสียภาษีบํารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินคืน 
 การขอรับเงินคืนให้ยื่นคําร้องต่อนายอําเภอสําหรับนอกเขตเทศบาล หรือนายกเทศมนตรีสําหรับใน
เขตเทศบาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เสียภาษีบํารุงท้องที่หรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ แล้วแต่
กรณี ในการนี้ให้ผู้ยื่นคําร้องส่งเอกสาร หลักฐาน หรือคําชี้แจงใด ๆ ประกอบคําร้องด้วย 
 การสั่งคืนภาษีบํารุงท้องที่ให้เป็นอํานาจของนายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี 
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) กองคลัง 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) กองคลัง 
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) กองคลัง 
๔. เจ้าหน้าที่ทําการประเมินพ้ืนที่ (ระยะเวลา ๕ วัน) กองคลัง และส่วนโยธา 
๕. เจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน (ระยะเวลา  ๕  วัน) กองคลัง 
 



 
-  ๔๒  - 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ๑๐  วัน/ราย 
  
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
๓. สําเนาโฉนดที่ดิน                     จํานวน  ๑  ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
บัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องท่ี 

ช้ัน ราคาปานกลางของที่ดิน 
ภาษีไรล่ะ 

หมายเหต ุ
บาท สต. 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

ไม่เกินไรล่ะ                         ๒๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ    ๒๐๐ บาท ถึงไรล่ะ   ๔๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ    ๔๐๐ บาท ถึงไรล่ะ   ๖๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ    ๖๐๐ บาท ถึงไรล่ะ   ๘๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ    ๘๐๐ บาท ถึงไรล่ะ ๑,๐๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๑,๐๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๑,๒๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๑,๒๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๑,๔๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๑,๔๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๑,๖๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๑,๖๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๑,๘๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๑,๘๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๒,๐๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๒,๐๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๒,๒๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๒,๒๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๒,๔๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๒,๔๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๒,๖๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๒,๖๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๒,๘๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๒,๘๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๓,๐๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๓,๐๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๓,๕๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๓,๕๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๔,๐๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๔,๐๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๔,๕๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๔,๕๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๕,๐๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๕,๐๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๕,๕๐๐ บาท 

- 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๗ 
๒๐ 
๒๒ 
๒๕ 
๒๗ 

๕๐ 
- 
- 
- 
- 

๕๐ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

๕๐ 
- 

๕๐ 
- 

๕๐ 

(๑) ที่ดินท่ีใช้ประกอบการกสิกรรมเฉพาะประเภท 
ไม้ลม้ลุกใหเ้สียกึ่งอัตรา แต่ถ้าเจา้ของที่ดินประกอบ 
การกสิกรรมประเภทไมล้้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสีย
อย่างสูงไม่เกินไรล่ะ ๕ บาท 
(๒) ที่ดินท่ีทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไมไ่ดท้ําประโยชน ์
ตามควรแกส่ภาพของที่ดิน ให้เสียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า 

 
 

ต่อ...



-  ๔๓  - 
 

ช้ัน ราคาปานกลางของที่ดิน 
ภาษีไรล่ะ 

หมายเหต ุ
บาท สต. 

๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 

เกินไรล่ะ  ๕,๕๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๖,๐๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๖,๐๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๖,๕๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๖,๕๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๗,๐๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๗,๐๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๗,๕๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๗,๕๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๘,๐๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๘,๐๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๘,๕๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๘,๕๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๙,๐๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๙,๐๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๙,๕๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๙,๕๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๑๐,๐๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๑๕,๐๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๑๕,๐๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๒๐,๐๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๒๕,๐๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๒๕,๐๐๐ บาท ถึงไรล่ะ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
เกินไรล่ะ  ๓๐,๐๐๐ บาท ให้เสยีภาษีไรล่ะ ดังต่อไปนี ้
(๑) สําหรับราคาปานกลางของที่ดิน ๓๐,๐๐๐ บาท แรก 
ให้เสียภาษี ๗๐ บาท 
(๒) สําหรับราคาปานกลางของที่ดินส่วนท่ีเกิน ๓๐,๐๐๐ 
บาท ให้เสียทุก ๆ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๒๕ บาท เศษของ 
๑๐,๐๐๐ บาท ถ้าถึง ๕,๐๐๐ บาท ให้ถือเป็น ๑๐,๐๐๐ 
บาท ถ้าไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ให้ปัดทิ้ง 
หมายเหตุ 
(๑) ที่ดินท่ีต้องเสียภาษีบํารุงท้องที ่
    ก. เศษของไร่ให้คิดในอัตราลดลงตามส่วน 
    ข. เศษของหนึ่งตารางวาให้ปัดทิ้ง 
(๒) เมื่อคํานวณภาษีแล้ว เศษของ ๑๐ สตางค์ให้ปัดทิ้ง 
เหตุผล : เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี 
เนื่องจากประมวลรัษฎากรได้บัญญัติให้กรมสรรพากรเป็น 
ผู้ควบคุมจดัเก็บภาษีบํารุงท้องที่ แต่ให้ไว้กันต่างหากเพื่อ 
ใช้จ่ายในการบํารุงท้องที่ในเขตนั้น ๆ จึงสมควรมอบให้ 
ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผูจ้ัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่เสียเอง 
(คัดจากราชกจิจานเุบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ ๘๒ ตอนท่ี 
๙๔ ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘) 

๓๐ 
๓๒ 
๓๕ 
๓๗ 
๔๐ 
๔๒ 
๔๕ 
๔๗ 
๕๐ 
๕๕ 
๖๐ 
๖๕ 
๗๐ 
- 

- 
๕๐ 
- 

๕๐ 
- 

๕๐ 
- 

๕๐ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑ 



-  ๔๔  - 
  

คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน 
 
งานที่ให้บริการ การขุดดินและถมดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนโยธา 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส่วนโยธา 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๒๐๕ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 อาศัยอํานาจตามความแห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ  ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เทศบาล 
 (๒) กรุงเทพมหานคร 
 (๓) เมืองพัทยา 
 (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 (๕) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 (๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
 เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการ ขุดดินหรือถมดินอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศ
กําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่อ่ืนนอกจาก ท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้ 
 ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อนวัน ใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ด
วัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอหรือ กิ่งอําเภอ ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ ที่กําหนดไว้ในประกาศ 
 มาตรา  ๔   ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ดิน”  หมายความรวมถึง  หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน 
 “พื้นดิน”  หมายความว่า  พ้ืนผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
 “ขุดดิน”  หมายความว่า  กระทําแก่พ้ืนดินเพื่อนําดินขึ้นจากพ้ืนดิน หรือทําให้ พ้ืนดินเป็นบ่อดิน 
 “บ่อดิน”  หมายความว่า  แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พ้ืนดิน ที่เกิดจากการขุดดิน 
 

 “ถมดิน...
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 “ถมดิน”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ ต่อดินหรือพ้ืนดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม 
 “เนินดิน”  หมายความว่า  ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน 
 “แผนผังบริเวณ”  หมายความว่า  แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขต ของที่ดินที่จะขุด
ดินหรือถมดิน รวมทั้งท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง 
 “รายการ”  หมายความว่า  ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึก ของบ่อดินที่จะ
ขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือ
เนินดินถึงท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน วิธีการปูองกันการ พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการ
ในการขุดดินหรือถมดิน 
 มาตรา  ๕  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายอื่นที่ได้กําหนดมาตรการในการปูองกันอันตรายไว้ตามกฎหมาย นั้นแล้ว 
 มาตรา ๖ เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการอ่ืนที่จําเป็น
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ คณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนด 
 (๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน 
 (๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อ
ดินที่จะขุดดิน ความสูงและพ้ืนที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่าง จากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตท่ีดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น 
 (๓) วิธีการปูองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
 (๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 
 (๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนในการขุดดินหรือถมดิน 
 มาตรา  ๗  ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตาม มาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตาม มาตรา ๘ 
 ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตาม มาตรา 6 ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได้ 
 ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออกกฎ    
กระทรวงกําหนดเรื่องนั้น ให้ข้อกําหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือ แย้งกับกฎกระทรวงเป็นอัน
ยกเลิก และให้ข้อกําหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือ แย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้
จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตาม มาตรา๘ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
 การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการ ดําเนินการที่ได้กระทําไป
แล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น 
 มาตรา ๘  ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากท่ี กําหนดไว้ในกฎ  
กระทรวง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 

(๒) เป็นการ...
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 (๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ดังกล่าว  เนื่องจากมี
ความจําเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น 
 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการและ
ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
 คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบใน ข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) 
ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ให้ ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย 
 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในกําหนดเวลาตาม วรรคสาม ให้ถือว่า
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแล้ว และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรี
เพ่ือสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นให้ถือว่ารัฐมนตรี
ได้อนุมัติตามวรรคสอง 
 มาตรา  ๙  การแจ้งหรือการส่งคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ทําเป็นหนังสือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือ ตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ 
ภูมิลําเนาของผู้นั้น หรือจะทําเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือ ชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ 
 ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศสําเนาหนังสือแจ้ง หรือคําสั่ง แล้วแต่กรณี 
ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณท่ีมีการขุดดินหรือถมดิน และให้ ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของ
ที่ดิน หรือตัวแทน ได้ทราบคําสั่งนั้น เมื่อพ้นกําหนดเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว 
 มาตรา  ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๒ 
การขุดดิน 

 มาตรา  ๑๗  ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน สามเมตรหรือมีพ้ืนที่
ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามท่ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด ให้
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นกําหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะทําการขุดดิน 
 (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
 (๓) รายการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา ๖ 
 (๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
 (๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน 
 

(๖) ชื่อผู้... 
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 (๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 (๗) ที่ตั้งสํานักงานของผู้แจ้ง 
 (๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน 
 (๙) เอกสารและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา นุเบกษา 
 ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทําการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ ได้รับใบรับแจ้ง 
 ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่ วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง ให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล 
 ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา  ๑๘  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตาม มาตรา ๑๗ วรรคห้า ให้เป็น รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการขุดดินนั้น 
 มาตรา  ๑๙  ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผัง บริเวณและ
รายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ 
 ถ้าใบรับแจ้งชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ผู้ขุดดินตาม มาตรา ๑๗ ขอรับใบแทนใบ
รับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชํารุดสูญ หายหรือถูกทําลายดังกล่าว 
 มาตรา ๒๐ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องทําการขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง ที่ออกตามมาตรา ๖ 
 มาตรา ๒๑ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ และต้อง
รับผิดในการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทําในทางการที่จ้างหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 มาตรา  ๒๒ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗  ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุด
ดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือ ต่อสภาพแวดล้อมผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน 
ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับ
ผิดตามกฎหมาย 
 มาตรา ๒๓ การขุดบ่อน้ําใช้ที่มีพ้ืนที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้อง แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
 มาตรา  ๒๔ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดิน ใกล้แนวเขตท่ีดิน
ของผู้อ่ืนในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการ ปูองกันการพังทลายของดิน
ตามวิสัยที่ควรกระทํา 
 

มาตรา ๒๕... 



-  ๔๘  - 
 

  
 มาตรา  ๒๕  ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ์ หรือแร่ ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ หรือ มาตรา ๒๔ หยุด
การขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วนในกรณีเช่นนี้ ให้   
ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

หมวด ๓ 
การถมดิน 

 มาตรา  ๒๖  ผู้ใดประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่
อยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
กําหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความ เดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือ
บุคคลอื่น 
 พ้ืนที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร 
 การถมดินที่มีพ้ืนที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
 ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทําการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ ได้รับใบรับแจ้ง ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรค
สาม วรรคสี่และวรรคห้า มาตรา ๑๘  มาตรา ๑๙ และ มาตรา ๒๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา  ๒๗  ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องทําการถมดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง ที่ออกตาม   
มาตรา ๖ 
 มาตรา  ๒๘  ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ และ
ต้องรับผิดในการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทําในทางการที่จ้างหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) ส่วนโยธา 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) ส่วนโยธา 

๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) ส่วนโยธา 

๔. เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบพื้นท่ี (ระยะเวลา ๑ วัน) ส่วนโยธา 

๕. เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต (ระยะเวลา  ๑  วัน) ส่วนโยธา 

 
ระยะ...



-  ๔๙  - 
 
 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ๒  วัน/ราย 
 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
๓. แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะทําการขุดดินและถมดิน    จํานวน  ๑  ชุด 
๔. แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง          จํานวน  ๑  ชุด 
๕. วิธีการขุดดินและถมดิน  (การขุดดินแสดงการขนดิน)   จํานวน  ๑  ชุด 
๖. ระยะเวลาทําการขุดดิน ชื่อผู้ควบคุมงาน ที่ตั้งสํานักงานของผู้แจ้ง  จํานวน  ๑  ชุด 
 
ค่าธรรมเนียม 
 - ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินและถมดิน  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 
 
อัตราโทษและค่าปรับ 
 - ผู้ใดทําการขุดดินหรือทําการถมดินโดยไม่ได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน  ๑  ปี  หรือปรับไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําท้ังปรับ 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑ 



-  ๕๐  - 
  

คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 
งานที่ให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนโยธา 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส่วนโยธา 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๒๐๕ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 อาศัยอํานาจตามความแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๔๗๙ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕  และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ     
ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑. การพิจารณา 
     - ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตําบลอาจสั่งให้ผู้ขอใบอนุญาต
แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณท่ีได้ยื่นไว้ให้ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๔๗๙ และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      - อาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องแจ้งกองช่างทําการตรวจสอบ เพ่ือขอ
ใบรับรองการใช้อาคารก่อนเปิดใช้อาคารหรือให้ผู้อื่นใช้ 
      - การขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา ๓๙ ทวิ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จะต้องดําเนินการ 
      - แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่กําหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสาร 
         ๑) ชื่อผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร (วุฒิสถาปนิก) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว 
   ๒) ชื่อของผู้รับงานออกแบบและคํานวณอาคาร (วุฒิวิศวกร) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว 
  ๓) ชื่อผู้ควบคุมงาน (ตามกฎหมายวิชาชีพสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม พร้อมสําเนาบัตร 
ประจําตัว) 
  ๔) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ รายการคํานวณ 
  ๕) วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด การดําเนินการก่อสร้างอาคาร 
 ๒. ระยะเวลาในการพิจารณาในกรณีทั่วไป 
     - อาคารพักอาศัยไม่เกิน ๒ ชั้น ใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน ๒๐ วัน ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข   
แบบแปลน 

 - อาคาร...



-  ๕๑  - 
    
     - อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา ๓๓ วัน 
(ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน) 
     - ยกเว้นในกรณีที่มีข้อขัดข้อง จะใช้เวลาพิจารณาตามที่ได้กําหนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
 ๓. คําแนะนําในการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๒๘) 
     ๓.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลน จํานวน ๕ ชุด พร้อมกับคําขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและ
วัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคํานวณ จํานวน ๑ ชุด 
     ๓.๒ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนและรายการคํานวณ (ถ้ามี) ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้ 
     ๓.๓ อาคารประเภทควบคุมการใช้เมื่อทําการก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง
อาคารยื่นคําขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
     ๓.๔ ในกรณีที่เจ้าของอาคาร ประสงค์จะใช้อาคารเพ่ือกิจการประเภทควบคุมการใช้ จะเปลี่ยนการ
ใช้อาคารให้ยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารนั้น 
     ๓.๕ ในกรณีที่เจ้าของอาคารประสงค์จะดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถเพ่ือการอ่ืนและก่อสร้างที่จอดรถ
แทนของเดิมให้ยื่นคําขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
     ๓.๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ยื่นคําขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
     ๓.๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ให้ยื่นคําขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย 
     ๓.๘ ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บุคคลอ่ืน  ให้ยื่นคําขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือแจ้งอนุญาตให้โอน
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตได้ 
 ๓.๙ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณต้องเป็นสิ่งพิมพ์ 
สําเนาภาพถ่ายหรือเขียนด้วยหมึก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  - มาตราส่วน ให้ใช้มาตราเมตริก 
  - แผนผังบริเวณ ให้ใช้มาตราเมตริก 
  - แสดงขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน 
  - ระยะห่างระหว่างอาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของ ที่ดิน 
  - ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะพร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ 
  - ให้แสดงทางระบายน้ําออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ พร้อมทั้งแสดง 
เครื่องหมายชี้ทิศทางน้ําไหลและส่วนลาด 
  - แสดงระดับของพ้ืนชั้นล่างของอาคารและความสัมพันธ์กับระดับทาง หรือถนนสาธารณะที่
ใกล้ที่สุดและระดับพ้ืนดิน 
 

  - ให้แสดง...



-  ๕๒  - 
 
  - ให้แสดงแผนผังบริเวณท่ีจะทําการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจน 
  - แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๑๐๐ โดยต้องแสดงแปลนพื้นรูปด้าน (ไม่น้อย
กว่า ๒ ด้าน) รูปตัดขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพ้ืนชั้นต่างๆ และผังฐานรากของอาคาร พร้อมด้วย
รายละเอียด 
  - แบบแปลน ต้องมีรูปรายละเอียดอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎหมาย 
  - แบบแปลน สําหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ 
ชัดเจน 
  - แบบแปลน สําหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะดัดแปลงให้ 
ชัดเจน 
  - แบบแปลน สําหรับการรื้อถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอนวิธีการตลอดจนความปลอดภัยใน 
การรื้อถอนอาคาร 
  - แบบแปลน สําหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร  ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง  
ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร 
  - สําหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคาร มีความกว้าง ความยาว หรือ
ความสูงเกิน ๙๐ เมตร แบบแปลนจะใช้มาตราส่วนเล็กกว่า ๑ ใน ๑๐๐ ก็ได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๒๕๐ 
  - แบบแปลนสําหรับการเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แสดงส่วนที่ใช้อยู่เดิม และส่วนที่จะเปลี่ยน
การใช้ใหม่ให้ชัดเจน 
  - รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ  
ตลอดจนวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสําหรับการก่อสร้างอาคาร 
  - รายการคํานวณให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ 
     ๓.๑๐ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ ต้องลงลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัวบรรจง ที่อยู่พร้อมกับคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบดังกล่าวไว้ในแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณแต่ละชุดด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมวิศวกรรม
ควบคุมให้ระบุเลขทะเบียนในใบอนุญาตไว้ด้วย 
 
   ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) ส่วนโยธา 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) ส่วนโยธา 

๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) ส่วนโยธา 

๔. เจ้าหน้าที่ทําการตรวจแบบแปลน  
    ๔.๑ อาคารไม่เกิน ๒ ชั้น (ระยะเวลา ๒๐ วัน) 
    ๔.๒ อาคารพาณิชย์ (ระยะเวลา ๓๓ วัน) 

ส่วนโยธา 

๕. เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต (ระยะเวลา  ๑  วัน) ส่วนโยธา 



-  ๕๓  - 
 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น   
    - อาคารไม่เกิน ๒ ชั้น  ๒๐ วัน/ราย 
    - อาคารพาณิชย์ ๓๓ วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ 
  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ ๑ ชุด 
  - สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ ๑ ชุด 
  - แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ ๕ ชุด 
  - สําเนาโฉนดที่ดินที่จะทําการก่อสร้าง จํานวน ๑ ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ) 
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  
    ที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
๒. การเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง 
  - หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน)  
  - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน) 
  - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณีชิดเขตท่ีดินข้างเคียง) 
  - หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว 
    (กรณีท่ีอยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม) 
  - รายการคํานวณ ๑ ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่  
     หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ) 
  - แบบระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออ่ืนๆ) 
  - หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  - แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน) 
  - เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๑ ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร , 
    ต่อเติมหรือต่ออายุใบอนุญาต) 
 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
 - ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ  ๒๐  บาท 
 - ใบอนุญาตดัดแปลง   ฉบับละ  ๑๐  บาท 
 - ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบับละ  ๑๐  บาท 

- ใบอนุญาต...



-  ๕๔  - 
  
 - ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้  ฉบับละ  ๒๐  บาท 
 - ใบรับรอง    ฉบับละ  ๑๐  บาท 
 - ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ฉบับละ  ๕  บาท 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
 - ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ  ๒๐  บาท 
 - ใบอนุญาตดัดแปลง   ฉบับละ  ๑๐  บาท 
 - ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ  ๑๐  บาท 
 - ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย   ฉบับละ  ๑๐  บาท 
 - ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
   ๑. อาคารไม่เกิน  ๒  ชั้น  สูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  ตร.ม. ละ  ๕๐  สตางค ์
   ๒. อาคารไม่เกิน  ๓  ชั้น  และสูงเกิน  ๑๒  เมตร แต่ไม่เกิน  ๑๕  เมตร  ตร.ม. ละ  ๑๒  บาท 
   ๓. อาคารสูงเกิน  ๓  ชั้น  หรือสูงเกิน  ๑๕  เมตร  ตร.ม. ละ  ๔  บาท 
   ๔. ปูาย ตร.ม. ละ  ๔  บาท 
บทก าหนดโทษ 
 ๑. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วน
ตําบล หรือผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดไว้ใน ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๓ เดือน ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐ บาท หรือทั้งจํา    
ทั้งปรับ 
 ๒. ผู้ใดได้รับคําสั่งจากองค์การบริหารส่วนตําบล  และฝุาฝืนคําสั่งดังกล่าว  นอกจากต้องระวางโทษ
ปรับตามข้อ ๑ แล้วยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืน 
 ๓. ถ้าเป็นการกระทําเกี่ยวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม การศึกษา หรือสาธารณสุข หรือ
เป็นการกระทําในทางการค้าเพ่ือให้เช่าหรือซื้อขาย หรือจําหน่าย โดยมีค่าตอบแทน ผู้กระทําต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้  สําหรับความผิดนั้น ๆ หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 ๔. การปลูกสร้างโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจําต้องได้รับอนุญาตนั้นมีกําหนด ดังต่อไปนี้ 
     - ขยายพ้ืนชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่  ๕  ตารางเมตร 
     - เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม 
     - เพ่ิม ลดจํานวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันได และผนัง 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑
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คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 
งานที่ให้บริการ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๑๐๔ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 โดยที่เป็นการสมควรกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  อําเภอ 
ดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๗  มาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๗๖  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖)  และตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๔๔  และ
มาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โดยความ 
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย และนายอําเภอดําเนินสะดวก  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ  ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑. ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
 ๒. “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายรวมถึงสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือ
มีกลิ่นเห็น 
 ๓. “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถึงพลาสติก  ภาชนะท่ี
ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 
 ๔. “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 ๕. “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้านเรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงานหรือสิ่งที่ก่อสร้าง
ขึ้นอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 ๖. “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชน  เพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภท
สัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้า
ใช้เป็นที่ชุมชนเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจํา  หรือครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 
 

๗. “สถานที.่..
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 ๗. “สถานที่จ าหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช้ที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที  ทั้งนี้ไม่
ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 
 ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการทําการเก็บ  ขน  หรือ  กําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบล
แพงพวย  ให้ดําเนินการแทน 
 ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่สาธารณะ  นอกภาชนะหรือที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแพงพวย  ได้จัดไว้  หรือปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่
ประชาชนเห็นได้จากที่สาธารณะ 
 ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นในพ้ืนที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวยจัดไว้ให้ 
 ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ลงในทางน้ํา หรือปล่อยปละละเลยให้มีขยะมูลฝอย  
ผักตบชวาหรือวัชพืชอ่ืน ๆ ในทางน้ําบริเวณหน้าบ้านเรือนของตนเอง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  จะทําการเก็บ  ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การ 
บริหารส่วนตําบลแพงพวย  ดังนี้ 
 ๑) จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามที่สาธารณะและสถานที่เอกชน 
 ๒) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามอัตรา
ค่าธรรมเนียม 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) กองคลัง 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) กองคลัง 
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) กองคลัง 
 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ๑๐  นาที/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
 

ค่าธรรมเนียม...
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ค่าธรรมเนียม 
๑. อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา  ๒๐ (๑) 
    ๑.๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  
 - เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป  
   ลูกบาศก์เมตรละ  ๒๕๐.-  บาท 
 - เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ  ๑  ลูกบาศก์เมตร 
   ลูกบาศก์เมตรละ  ๑๕๐.-  บาท 
    ๑.๒ ก. ค่าเก็บและค่าขนมูลฝอยประจําเดือน  ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
     - วันหนึ่งไม่เกิน  ๒๐  ลิตร  เก็บเดือนละ  ๕๐.-  บาท 
     - วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐  ลิตร  หรือเศษของแต่ละ  ๒๐  ลิตร 
      เก็บเดือนละ  ๕๐.-  บาท 
 ข. ค่าเก็บและค่าขนมูลฝอยประจําเดือน  ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร ขึ้นไป 
     - วันหนึ่งไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร เก็บเดือนละ  ๒,๐๐๐.-  บาท 
     - วันหนึ่งเกิน  ๑ ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ 
       ลูกบาศก์เมตร   เก็บเดือนละ  ๒,๐๐๐.-  บาท 
   ค. ค่าเก็บและค่าขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว  ครั้งหนึ่ง ๆ  
     - ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร    เก็บครั้งละ  ๑๕๐.-  บาท 
     - เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  ๑  ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร   
       ลูกบาศก์เมตรละ     เก็บครั้งละ  ๑๕๐.-  บาท  
๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
    ๒.๑ ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา  ๑๙ 
 ก. รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
     ด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ  ๕,๐๐๐.-  บาท 
 ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
     ด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ  ๕,๐๐๐.-  บาท 
    ๒.๒ ใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตามประเภทที่มีข้อกําหนดของท้องถิ่น กําหนดให้
เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นตามมาตรา  ๓๒  (๑)  ในลักษณะที่เป็นการค้าตาม มาตรา  ๓๓  
ฉบับละ  ๕,๐๐๐.-  บาท 
๒.๓ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา  ๓๔  ฉบับละ  ๑,๐๐๐.-  บาท 
    ๒.๔ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 
สองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายในตลาดตามมาตรา  ๓๘  ฉบับละ  ๒,๐๐๐.-  บาท 
 
 

๒.๕ ใบอนุญาต...
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    ๒.๕ ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรา  ๔๑  วรรคสอง 
 ก. จําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ฉบับละ  ๕๐๐.-  บาท 
 ข. จําหน่ายโดยลักษณะเร่ขาย  ฉบับละ  ๕๐.-  บาท 
๓. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม 
    อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
    ตามมาตรา  ๔๘   
    บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามอัตราค่าธรรมเนียมนี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แพงพวย  ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  ต้องระวางโทษและปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐.-  บาท 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑ 
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คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
 
งานที่ให้บริการ การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนโยธา 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส่วนโยธา 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๒๐๕ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ําเสีย ซึ่งให้ 
ความสําคัญกับการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนและชุมชน  และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ําเสียและ
เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ําให้ดีขึ้น  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย  และประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  
มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐ (๓)  และมาตรา  ๔๔  อันมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๖  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และพระราช 
บัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  มาตรา  ๖๗ (๒) และมาตรา  ๗๑  บัญญัติให้
ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗ (๒)  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐ (๓)  และมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่ง
มาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๖  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย และนายอําเภอดําเนินสะดวก  จึงได้กําหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ  ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑. ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
 ๒. “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  ร้านค้า  ร้านอาหาร  สํานักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง 
อย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
 ๓. “บ่อดักไขมัน”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ํามันและไขมันออกจากน้ําซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
 

 ๔. “การระบาย...



-  ๖๐  - 
  
  
 ๔. “การระบายน้ า”  หมายความว่า  การผันน้ํา  การปล่อยน้ํา  การเทน้ํา  การสาดน้ํา  หรือการ
กระทําอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ํา 
 ๕. “แหล่งระบายน้ า”  หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน้ํา  ลํากระโดง  ลําราง  คู  คลอง  แม่น้ํา  
ทะเล และแหล่งน้ําสาธารณะ  แหล่งน้ําธรรมชาติ  และแหล่งน้ําที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ  
ไหลไปสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําธรรมชาติได้   
 ๖. ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ํา  และยังไม่มีกฎหมายใด
กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการกําจัดน้ํามันและไขมันสําหรับอาคารประเภทนั้น 
 ๗. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
กําหนด   
 ๘. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลกสร้างใหม่ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสําหรับอาคารนั้น 
ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย  และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้  
มีผลใช้บังคับก็ให้ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 
 ๙. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
      ๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตํา 
      ๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ําดําเนิน 
การติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  
 ๑๐. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  ทําการดูแลรักษา  เก็บขนน้ํามันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกําจัด
และซ่อมแซมบํารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 
 ๑๑. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 ๑๒. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ต้องระวางโทษปรับ   
ไม่เกินห้าร้อยบาท  และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัด
จากวันครบกําหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดให้ดําเนินการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันนั้นเป็นต้นไป  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่ 
 ๑) เมื่อเทศบัญญัติและข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัติและข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 ๒) พิจารณาออกประกาศกําหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมันเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและ
ข้อบัญญัติฉบับนี้ 
 ๓) จัดหาแบบบ่อดักไขมันตามคุณลักษณะที่กําหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันไว้บริการประชาชน
หรือพิจารณาจากแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน 
  

๔) กําหนด...
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 ๔) กําหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  จะต้องมีรายการบ่อดักไขมันในแบบแปลนขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 ๕) กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมัน  รวมถึงการ
ดูแลรักษา  เก็บขนน้ํามันและไขมันออกจากบ่อไปกําจัด  ตลอดจนเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่  ในกรณีที่บ่อดัก
ไขมันเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
 ๖) ออกคําสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือดําเนินการสํารวจตรวจสอบอาคาร  เพ่ือสั่งการให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัติและข้อบัญญัติ 
 ๗) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจําเป็นอันสมควรที่ไม่สามารถติดตั้งบ่อดักไขมันได้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อดักไขมันจนสําเร็จ 
 ๘) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจยกเว้นการปฏิบัติตาเทศบัญญัติและข้อบัญญัตินี้  เช่น  อาคารบางหลังที่
ปลูกสร้างบนพื้นที่ภูเขาหรือในพื้นที่ชนบทหรือในพ้ืนที่เกษตรกรรม  เป็นต้น 
 

แนวทางปฏิบัติของอาคารสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม 
 ๑. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ติดตั้งบ่อดักไขมัน 
     ๑.๑ จัดประชุมประชาคม  เพ่ือสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาน้ําเสียที่เกิด
จากอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน เมื่อมีการระบายน้ําเสียจากหลายแห่งมารวมกันในแหล่งน้ําสาธารณะ 
หรือแหล่งน้ําธรรมชาติ  อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ําและสิ่งแวดล้อมโดยรวม  หากไม่มีการบําบัดน้ําเสีย  
ณ แหล่งกําเนิด จึงสมควรที่ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือกันติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารบ้านเรือน  เพ่ือดักจับ
ไขมันและน้ํามันทุกประเภท  ก่อนจะระบายลงสู่แหล่งระบายน้ําหรือแหล่งน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําธรรมชาติ 
เพราะไขมันและน้ํามันเป็นต้นเหตุของสารอินทรีย์ที่ทําให้เกิดน้ําเสีย 
     ๑.๒ สร้างแรงจูใจในการติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาลดค่าน้ําประปา  
ลดค่าภาษีโรงเรือน  จัดทําประกาศนียบัตรครัวเรือนดีเด่นให้กับผู้ติดตั้งบ่อดักไขมัน  เป็นต้น 
     ๑.๓ สํารวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนที่มีความ
ประสงค์จะติดตั้งบ่อดักไขมัน 
     ๑.๔ จัดตั้งกองทุนบ่อดักไขมัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
บ้านเรือนที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อดักไขมัน  แต่ขาดความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ  มีสภาพยากจนไม่มี
เงินขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์  ขาดแคลนเครื่องมือ ฯลฯ  ได้ติดตั้งบ่อดักไขมัน  ประกอบกับเป็นค่าบริหารจัดการ 
โครงการ ฯ ส่วนการจัดหาเงินกองทุนและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ  อาจดําเนินการด้วยวิธีการ  เช่น  ทอดผ้าปุา
บ่อดักไขมัน  เป็นต้น 
 

๑.๕ แต่งตั้ง...
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     ๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบ่อดักไขมัน  เพ่ือบริหารจัดการโครงการ ฯ โดยพิจารณาจากกลุ่มบุคคล
ที่มีศักยภาพ  มีความเสียสละ  มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป  อาทิเช่น  ผู้นําหมู่บ้าน 
ผู้นําชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  อาสาสมัครสาธารณสุข  อาสาสมัครต่าง ๆ ช่างฝีมือก่อสร้าง  
เป็นต้น  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ําเสีย  ณ  แหล่งกําเนิด  ด้วยการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันในท้องถิ่นตน ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจประกอบด้วยฝุายต่าง ๆ ดังนี้  ฝุายอํานวยการ  ฝุายประชาสัมพันธ์ 
ฝุายฝึกอบรม  ฝุายการเงิน  ฝุายจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  ฝุายผลิตและติดตั้ง  ฝุายติดตามผล  และ
ฝุายเลขานุการ  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือและร่วมดําเนินการกับ
คณะกรรมการดังกล่าว 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน 
     ๒.๑ กําหนดเปูาหมายในการติดตั้งบ่อดักไขมัน ให้กับอาคารและสถานที่ดังต่อไปนี้ภายในปี ๒๕๕๐ 
  - โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโรงเรียน 
  - ร้านอาหารขนาดพ้ืนที่เกินกว่า  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร   จํานวน  ๓๐ % 
  - หอพักที่มีห้องพักตั้งแต่  ๕๐  หอ้งขึ้นไป   จํานวน  ๑๐ %  
     ๒.๒ กําหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการติดตั้งบ่อดักไขมันจากแนวทางเลือก  ดังนี้ 
  - เจ้าของอาคารบ้านเรือนซื้อผลิตภัณฑ์บ่อดักไขมันสําเร็จรูป  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดตั้งให้โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง 
  - เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อดักไขมัน  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมัน  โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง 
  - เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อดักไขมันครึ่งหนึ่งและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมทบค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อดักไขมันให้อีกครึ่งหนึ่ง  พร้อมก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมัน 
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมันให้กับอาคารบ้านเรือนแล้ว 
ให้เจ้าของอาคารบ้านเรือนผ่อนชําระเงินค่าบ่อดักไขมันเป็นงวด ๆ จนครบ 
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมันให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
     ๒.๓ จัดตั้งศูนย์การผลิตและติดตั้งบ่อดักไขมัน  โดยกําหนดรูปแบบบ่อดักไขมันตามความเหมาะสม
ของอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท 
     ๒.๔ ตั้งงบปราณรายจ่ายไว้ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือโอนงบประมาณรายจ่าย   
ประจําปี  รายการที่ยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายหรือเหลือจ่าย  เพ่ือดําเนินโครงการหนึ่งอาคารบ้านเรือน
หนึ่งบ่อดักไขมันหรืออาจใช้จ่ายจากเงินสะสม  เพ่ือสนับสนุนการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจกรรมที่จัดทํา 
เพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

ข้อกําหนด...
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ข้อก าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน 
บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ 
 ๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ 
 ๒. กับบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ 
 การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  โดยคิดจากปริมาณน้ําเสียที่เกิดจากครัว  ห้องน้ํา ลานซักล้าง และ 
สภาพของพ้ืนที่ที่จะทําการก่อสร้าง 
 วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 
 ๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
     ๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
  ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ 
  ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด 
  ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง  ๙  มม. 
  ๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สําเร็จรูป  (ในท้องตลาดมีจําหน่ายโดยทั่วไป) 
   มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ตั้งแต่ขนาด  ๐.๘๐  ม.  สูง  ๐.๓๐ – ๐.๔๐  ม. 
   มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ตั้งแต่ขนาด  ๑.๐๐  ม.  สูง  ๐.๓๕ – ๐.๔๐  ม. 
   มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ตั้งแต่ขนาด  ๐.๘๐  ม.  สูง  ๐.๔๐ – ๐.๔๕  ม. 
  ๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น  ๘.๕  ท่อเข้า  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๗๕  มม.  หรือตามรูปแบบ
หรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ําออก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๐๐  มม.  หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า  (ผลิตตาม 
มาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒) 
     ๑.๒ วิธีการก่อสร้าง 
  ๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป  โดยดูระดับท่อน้ําที่ออกจากแหล่งน้ําเสียเข้ามาท่อน้ําเข้าบ่อดักไขมัน 
(ตามรูปแบบ)  โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สําเร็จรูปประมาณ 
๕๐  ซม.  โดยรอบหรือพอสมควร  เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ําหนักบ่อได้
หรือไม่  เมื่อพิจารณาแล้วให้ดําเนินการดังนี้ 
   ๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ําหนักได้  ให้ทําการใส่ทรายหยาบก้น
หลุมบดอัดแน่น  ความหนาประมาณ  ๑๐  ซม.  ได้เลย 
   ๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว  ให้ทําการตอกเสาเข็มไม้ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง  ๔ - ๘ นิ้ว ยาว  ๓.๐ – ๖.๐  ม. แล้วใส่ทรายรองพ้ืนอัดแน่น  ความหนา  ๑๐  ซม.  ให้เสาเข็ม
พ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมาประมาณ ๒ – ๓ ซม. 
  ๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๙  มม.  เป็นตะแกรงวงกลม  ระยะห่าง
๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ) 
 

๑.๒.๓ เทคอน...
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  ๑.๒.๓ เทคอนกรีต  อัตราส่วน  ๑ : ๒ : ๔  หนา  ๑๐  ซม.  โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัว
เสาเข็มประมาณ  ๒ – ๓ ซม. 
  ๑.๒.๔ นําวงขอบซีเมนต์สําเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้  โดยตั้งวงขอบซีเมนต์
เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย  แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา  เมื่อวางแล้วให้ทําการยาแนวด้วยปูนทรายที่
กันวงขอบซีเมนต์  เพ่ือปูองกันรั่วซึม  จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจํานวนที่ได้กําหนดไว้  แล้วยา
แนวรอยต่อตามรูปแบบ  โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว  ปูน : ทราย เท่ากับ  ๑ : ๑  พร้อมทั้งทําการเจาะ
ต่อท่อระบายน้ําตามรูปแบบ  กลบฝังดิน  โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด 
  ๑.๒.๕ กานต่อรับน้ําเข้า  และน้ําออกจากบ่อดักไขมัน  ให้ทําการต่อรับท่อนี้ทิ้งที่ออกจากจุด
ปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีไขมันเกาะติด  โดยใช้ท่อ  PVC  ชั้น  ๘.๕  ขนาดข้ึนอยู่
กับรูปแบบหรือความเหมาะสม  แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา  ส่วนน้ําทิ้งให้ต่อด้วยท่อ  PVC 
ชั้น  ๘.๕  ขนาด (ตามรูปแบบ)  หรือใหญ่กว่า  โดยให้ต่อรับน้ําที่ออกจากบ่อดักไขมัน  ไปลงแหล่งน้ําสาธารณะ
หรือรางน้ํา  คู  คลอง  ตามพ้ืนที่นั้น  ๆ  โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ําเพ่ือให้น้ํามีการระบายออกจากตัว
บ่อดักไขมันได้ดี 
 ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
     ๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
  ๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ 
  ๒.๑.๒ ทรายหยาบ 
  ๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๙  มม. 
  ๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น  ๘.๕  ท่อเข้า  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๗๕  มม.  หรือตามรูปแบบ
หรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ําออก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๐๐  มม.  หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า  (ผลิตตาม
มาตรฐาน  มอก.๑๗ – ๒๕๓๒) 
     ๒.๒ วิธีการก่อสร้าง  
  ๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป  โดยดูระดับท่อน้ําที่ออกจากแหล่งกําเนิดน้ําเสียมาเข้าท่อน้ําเข้าบ่อดัก
ไขมัน  (ตามรูปแบบ)  โดยขดุให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ – ๑.๐๐  ม.  หรือ 
ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่  เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่  เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่า
ดินก้นหลุมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ําหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่  เมื่อพิจารณาแล้วให้ดําเนินการดังนี้ 
 ๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ําหนักได้ให้ทําการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น  ความ
หนาประมาณ  ๑๐  ซม.  ได้เลย 
  ๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว  ให้ทําการตอกเสาเข็ม  (ขนาดของเสาเข็มให้
เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา)  แล้วใส่ทรายรองพ้ืนที่อัดแน่น  ความหนา  ๑๐  ซม.  ให้หัวเสาเข็ม
พ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมาประมาณ ๒ – ๓ ซม. 
 

๒.๒.๒ ผูกเหล็ก...
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  ๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๙  มม.  ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดัก
ไขมัน  (ตามรูปแบบ) 
  ๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔  ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน  โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้ม
หัวเสาเข็มประมาณ  ๒ – ๓ ซม. 
  ๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ํายันแบบให้แน่นหนาปูองกัน
ไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป  จากนั้นให้ทําการเอาน้ําสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทําการเทคอนกรีต
อัตราส่วน  ๑ : ๒ : ๔  ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทําการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย  เพ่ือไม่ให้คอนกรีตนั้น
เป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้ 
  ๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ  ให้ทําการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต  ประมาณ  ๓ – ๕ วัน 
แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่  ถ้ามีให้ทําการอุดทันที 
  ๒.๒.๖ การต่อรับน้ําเข้าและน้ําออกจากบ่อดักไขมัน  ให้ทําการต่อรับท่อน้ําทิ้งที่ออกจากจุด
ปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืน ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา  ส่วนน้ําทิ้งให้ต่อ
รับน้ําทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน  ไม่ลงแหล่งระบายน้ําสาธารณะหรือรางน้ํา  คู  คลอง  ตามพ้ืนที่นั้น ๆ  โดย
ไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ํา  เพ่ือให้มีการระบายน้ําทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี 
 
รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบ าบัดน้ าเสีย 
 บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สําหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ําทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว  
โดยตัวบ่อแบ่งได้  ๒  ส่วน  ซึ่งเชื่อมต่อกัน  ในส่วนที่  ๑  จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร  
ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้  เพ่ือให้ซากเศษอาหารทิ้งและทําความสะอาดได้  ส่วนน้ําจะไหลผ่านตะแกรง
ลอดแผ่นกั้นเข้าส่วนที่  ๒  ซึ่งจะทําหน้าที่ดักไขมัน  คือ  จะขังน้ําเสียไว้ระยะหนึ่ง  เพ่ือได้ไขมันและน้ํามันที่
ปะปนอยู่ในน้ําลอยขึ้นมาบนผิวน้ํา  ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้  ส่นน้ําที่ถูกแยกเอา
ไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ําต่อไป 
 รูปแบบบ่อดักไขมัน  มี  ๒  รูปแบบ  แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้ 
 ๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสําหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบ 
การที่มีขนาดเล็ก  เช่น  ร้านอาหาร  โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สําเร็จรูปมาทําเป็นบ่อดักไขมัน  โดยการ
ติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน  หรือใต้ดินและกักเก็บน้ําเสียได้อย่างน้อย ๖  ชม. 
 ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่  การติดตั้งใช้งานเหมาะสําหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่  เช่น  
ภัตตาคาร  ศูนย์อาหาร   โรงอาหารและตลาด  การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารรถกักเก็บน้ํา
เสียอย่างน้อย  ๖  ชม. 
 
ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน 
 ๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์   ราคาประมาณ  ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐.-  บาท 
 ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่  ราคาตามขนาดของบ่อ   
 

การใช้...
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 การใช้งานและการดูแลรักษา 
 ๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน 
 ๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน 
 ๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร 
 ๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ําเสมอ 
 ๕. ห้ามเอาน้ําจากส่วนอื่น ๆ เช่น  น้ําล้างมือ  น้ําอาบ  น้ําชัก  น้ําฝน  ฯลฯ  เข้ามาในบ่อดักไขมัน 
 ๖. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์  นําไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด
และรวมไปกับขยะมูลฝอย  เพ่ือให้รถเทศบาลนําไปกําจัดต่อไป 
 ๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ําที่รับน้ําจากบ่อดักไขมัน  หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ  ต้องทําตาม
ข้อ ๖  ถี่ข้ึนมากกว่าเดิม 
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) ส่วนโยธา 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) ส่วนโยธา 
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) ส่วนโยธา 
๔. ดําเนินการตรวจสอบแบบการติดตั้งบ่อดักไขมันพร้อม 
    แจ้งเจ้าของอาคารทราบ (ระยะเวลา ๑๐ วัน) 

ส่วนโยธา 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ๑๐  วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
๓. แบบบ่อดักไขมัน                     จํานวน  ๑  ชุด 
 
ค่าธรรมเนียม 
- ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑ 
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คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  การควบคุมกิจการตลาด 
 
งานที่ให้บริการ การควบคุมกิจการตลาด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๑๐๒ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 โดยที่  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๓๕  ประกอบมาตรา  ๓๗  บัญญัติให้
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  ว่าดว้ยการควบคุมกิจการ
ตลาด  เพ่ือการควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ  ผู้ประกอบการตลาด  ที่นําเอาอาหาร
นานาชนิดมาจําหน่ายแก่ประชาชนที่บริโภค  ทั้งตลาดที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน 
 เนื่องด้วย  สถานประกอบการตลาด  อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
ได้โดยง่าย  ทั้งนี้เพราะเป็นสถานประกอบการที่นําเอาอาหารนานาชนิดมาจําหน่ายแก่ประชาชนผู้บริโภค  
 ตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  
มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕     
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบกับความตามมาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และกฎกระทรวง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๓๖  ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลแพงพวย และนายอําเภอดําเนินสะดวก  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ   
ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑. ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
 ๒. “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชน  เพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภท
สัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้า
ใช้เป็นที่ชุมชนเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจํา  หรือครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 
 ๓. “สินค้า”  หมายความว่า  เครื่องอุปโภค  บริโภค  หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่วางจําหน่ายในตลาด 
 

 ๔. “อาหาร...
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 ๔. “อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  สัตว์น้ํา  
หรืออ่ืน ๆ ที่ชําแหละแล้วหรือมีชีวิต  รวมทั้งประเภท  ผัก  ผลไม้หรืออ่ืน ๆ เป็นอาหารดิบ 
 ๕. “อาหารแปรรูป”  หมายความว่า  อาหารสดที่แปรรูป  ทําให้แห้งหรือหมักดอง  หรือในรูปอื่น ๆ 
รวมทั้งสารปรุงแต่งอาหาร เช่น พริกแห้ง กุ้งแห้ง  อาหารกระป๋อง  อาหารแช่อ่ิม  กะปิ  น้ําปลา  ซอส  เป็นต้น
 ๖. “อาหารส าเร็จรูป”  หมายความว่า  อาหารที่ผ่านการทํา  ประกอบ  ปรุง  จนสําเร็จพร้อมที่จะ
รับประทานได้  เช่น  ต้ม  นึ่ง  ทอด  ยํา  ย่าง  ฯลฯ  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 
 ๗. “การล้างตลาดตามหลักวิชาการสุขาภิบาล”  หมายความว่า  การทําความสะอาด  ตัวอาคารแผง
ขายของตลาด  พ้ืน  เพดาน  (ถ้ามี)  รางระบายน้ํา  ห้องน้ํา  ห้องส้วมและบริเวณต่าง ๆ รอบอาคารตลาดให้
สะอาด  ปราศจากสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  หยากไย่  ฝุุนละออง  คราบสกปรกและอ่ืน ๆ รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อโรค 
และกําจัดสัตว์พาหนะนําโชค  ทั้งนี้สารเคมีท่ีใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 
 ๘. “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งสร้าง
ขึ้นอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจใช้อยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 ๙. ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด  เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
     การเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด  ภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก   
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การ
ของรัฐ  ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหน้าที่  แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญาตตามความในข้ออ่ืน แห่งข้อบัญญัติตําบลแพงพวยนี้ด้วย  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนด
เงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
 ๑๐. ผู้ใดประสงค์จะตัดตั้งตลาด  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  ตล.๑  พร้อมด้วยแผนผังแบบ
ก่อสร้างและรายการปลูกสร้างในสถานที่จัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  การยื่นคําขอเปลี่ยนแปลง  ขยาย  
หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดแล้ว  
ให้ยื่นคําขออนุญาตตามแบบ  ตล.๔  พร้อมด้วยแผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างที่จะขอเปลี่ยนแปลง  
ขยาย  หรือลดสถานที่  หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ๑๑. หากสถานที่จัดตั้งตลาดเป็นอาคาร  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งตลาด  ต้องดําเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย  ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ๑๒. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พิจารณาเห็นว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดสถานที่ตั้งตลาด  และมีเครื่อง
อุปกรณ์สําหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ในข้อบัญญัติตําบลนี้ตามประเภทของตลาด
แล้ว  ก็ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ  ตล.๒  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า  ผู้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง  
ขยาย  หรือลดสถานที่หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาด  ได้จัดสถานที่ท่ีตั้งตลาด  และมีเครื่องอุปกรณ์สําหรับตลาด
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามเงื่อนไขท่ีบังคับไว้ในข้อบัญญัติตําบลนี้ตามประเภทของตลาดแล้ว  ก็ให้ออกหนังสือ 
อนุญาตได้ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้ 
 

๑๓. การจัด...



-  ๖๙  - 
 
 
 ๑๓. การจัดตลาดแบ่งเป็น  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
   ๑) ตลาดประเภทที่  ๑  ไดแ้ก่  ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการเป็นการประจํา
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง  และมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ 
  ๒) ตลาดประเภทที่  ๒  ได้แก่  ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการเป็นการประจํา 
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง  และมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ 
  ๓) ตลาดประเภทที่  ๓  ได้แก่  ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดําเนินกิจการชั่วคราว  หรือ
ครั้งคราว  หรือตามวันที่กําหนด  และมีลักษณะตามที่กําหนดไว้ 
 ๑๔. ที่ตั้งของตลาด  ต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร  จากแหล่งที่น่ารังเกียจ  และหรือแหล่งที่
ก่อให้เกิดมลพิษของเสีย  โรงฆ่าสัตว์  แหล่งโสโครก  ที่กําจัดมูลฝอย  อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
เว้นแต่จะมีวิธีการปูองกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบแล้ว 
 

ตลาด  ประเภทท่ี  ๑ 
 ๑. ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  โดยมีส่วนประกอบของสถานที่หรือสิ่งปลูกสร้าง  คือ  อาคารสิ่ง
ปลูกสร้างสําหรับที่ขายของ  ที่ขนถ่ายสินค้า  ส้วม  และที่ถ่ายปัสสาวะ  ที่รวบรวมมูลฝอยและที่จอดรถ 
 ๒. อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ  ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
     ๑) ตัวอาคารต้องทําด้วยวัสดุถาวร  มั่นคง  แข็งแรง 
     ๒) มีถนนรอบอาคารตลอด  กว้างไม่น้อยกว่าสี่เมตร  และมีทางเข้าออกตลาดอย่างน้อยหนึ่งทางที่
กว้างไม่น้อยกว่าสี่เมตร สําหรับตลาดที่มีอยู่ก่อนที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้มีผลใช้บังคับให้ปรับปรุง 
ตามท่ีพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
     ๓) หลังคา  ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสม กับการระบายอากาศของตลาดนั้น ๆ 
     ๔) พ้ืน ต้องทําด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบร้อย  ทําความสะอาดง่ายและต้องไม่มีน้ําขังอยู่ได้ 
     ๕) ฝาผนัง ต้องทําด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ทําความสะอาดง่าย 
     ๖) ประตู  ต้องสามารถปูองกันสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปพลุกพล่านในตลาด  และต้องมีความกว้างไม่น้อย
กว่าสองเมตร 
     ๗) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผู้ซื้อ  ต้องกว่างไม่น้อยกว่าสองเมตร 
     ๘) ต้องมีทางระบายอากาศสําหรับตลาดเพียงพอ  ไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นอับ 
     ๙) ในอาคารตลาดโดยทั่วไปต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยลักซ์ และมีแผงขาย
สินค้าหรือเขียงจําหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่าสองร้อยลักซ์  ทั้งนี้ต้องไม่ใช้แสงหรือ
วัตถุอ่ืนที่ทําให้สินค้าเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ 
 
 
 

๑๐. แผงขาย...



-  ๗๐  - 
 

      
     ๑๐) แผงขายสินค้าต้องเป็นแบบปิดทึบ  ทําด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  ทําความสะอาดง่าย  มีความ
ลาดเอียง  มีพ้ืนที่แผงไม่น้อยกว่าสองตารางเมตร  สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร  และต้องมีทางเข้า
แผงของผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเซนติเมตร  มีที่นั่งสําหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสม  
แยกต่าง หากจากแผงและสะดวกต่อการเข้าออก 
     ๑๑) น้ําใช้ในตลาดต้องเป็นน้ําประปา  และจัดให้มีเพียงพอสําหรับล้างสินค้าและล้างมือ  โดย
ระบบท่อสําหรับแผงขายอาหารสดต้องมีไม่น้อยกว่าหนึ่งก๊อกน้ําต่อสองแผง  และการวางท่อต้องมีลักษณะที่
ปลอดภัย  ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ําโสโครก  ไม่ติดหรือทับกับท่ออุจจาระ  และให้จัดให้มีที่เก็บสํารองน้ําให้มี
ปริมาณเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้ 
 รอบตลาดต้องเป็นแบบรูปตัวยู  มีตะแกรงปิดเปิดทําความสะอาดง่าย  และมีความลาดเอียงระบายน้ํา
ได้สะดวก 
 ๓. ที่ขนถ่ายสินค้า  ต้องจัดให้มีบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ  และมีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการขน
ถ่ายสินค้าในแต่ละวัน  และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
 ๔. ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ  ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
     ๑) ต้องมีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระ  ปัสสาวะ  ลงสู่ที่เก็บกัก  ซึ่งจะต้องปูองกันสัตว์แมลงพาหะ
นําโรคได้  และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ําธรรมชาติ  และน้ําใต้ดินทุกขั้นตอน 
     ๒) สร้างด้วยวัสดุถาวรทําความสะอาดง่าย  ห้องส้วมมีเนื้อท่ีภายในไม่น้อยกว่าหนึ่งตารางเมตรต่อ
หนึ่งที่  และมีความกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร 
     ๓) ระยะดิ่งระหว่างพ้ืนถึงส่วนต่ําสุดของคาน  หรือเพดาน  หรือสิ่งอ่ืนที่ติดกับคานหรือเพดานต้อง
ไม่น้อยกว่าสองเมตร  และต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพ้ืนที่ห้อง  หรือมีพัดลมระบาย
อากาศ 
     ๔) มีแสงสว่างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยลักซ์ 
     ๕) พ้ืนที่ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑ : ๑๐๐ และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยู่ในตําแหน่งต่ําสุดของพ้ืนห้อง 
     ๖) ต้องจัดให้มีกระดาษชําระ  หรือน้ําสําหรับชําระให้เพียงพอทุกห้อง  รวมทั้งจัดให้มีการจัดทํา
ความสะอาดทุกวัน 
     ๗) กรณีเป็นโถส้วมชนิดคอห่าน  ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่ายี่สิบเซนติเมตร 
     ๑๒) ทางระบายน้ําต้องทําด้วยวัสดุถาวรเรียบ  ภายในตลาดต้องเป็นทางระบายน้ําแบบปิด  ส่วน
ทางระบายน้ํา 
     ๘) มีทอ่ระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกัก  ซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐  ซม.      
มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า  ๑ : ๑๐ เซนติเมตร 
     ๙) มีท่อระบายอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่ายี่สิบเซนติเมตร 
   ๑๐) ตั้งอยู่ในที่เหมาะสม  นอกตัวอาคารตลาด  มีผนังกั้นเพ่ือมิให้ประตูเปิดสู่ตลาดโดยตรง  และ
ประตูเป็นชนิดเปิดออก 
 

๕ จํานวน...



-  ๗๑  - 
 
   
 ๕. จํานวนส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ  ต้องจัดให้มีดังนี้ 
     ๑) ส้วมต้องมีไม่น้อยกว่าหกที่ต่อจํานวนแผงไม่เกินกว่ายี่สิบแผง  โดยแยกเป็นส้วมชายสองที่  ส้วม
หญิงสี่ที่  และให้เพ่ิมทั้งส้วมชายและส้วมหญิงอีกหนึ่งที่  และสองที่ตามลําดับต่อจํานวนแผนที่เพ่ิมขึ้นทุกยี่สิบห้า
แผง 
     ๒) ที่ถ่ายปัสสาวะชาย  ต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่าจํานวนส้วมชายและอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
     ๓) อ่างล้างมือ  ต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่าหนึ่งที่ต่อส้วมสองที่  และที่ถ่ายปัสสาวะสองที่ 
 ๖. ที่รวบรวมมูลฝอย  ต้องมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวร  หรือเป็นที่พักมูลฝอยที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ ก็ได้  มีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวันมีการ
ปกปิด  สามารถปูองกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเข่ียได้  ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด  และอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก 
 ๗. ที่จอดรถ  ต้องจัดให้มีที่จอดรถตามความเหมาะสม  ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
 

ตลาด  ประเภทท่ี  ๒ 
 ๑. ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  โดยจัดให้มีบริเวณท่ีจัดไว้สําหรับผู้ขายของ  ส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะ  
และท่ีรวบรวมมูลฝอย 
 ๒. บริเวณท่ีจัดไว้สําหรับผู้ขายของ  ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
     ๑) พ้ืนที่ต้องทําด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ทําความสะอาดง่าย  และต้องไม่มีน้ําขังอยู่ได้ 
     ๒) จัดให้มีรั้วที่สามารถปูองกันสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปพลุกพล่านในตลาดได้ 
     ๓) แผงขายสินค้า  ต้องทําด้วยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดง่าย  สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบ
เซนติเมตร  ด้านล่างของแผงไม่ใช้เป็นที่เก็บ  หรือสะสมสินค้าและของอ่ืน ๆ และต้องมีทางเข้าแผงสําหรับ
ผู้ขายของไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเซนติเมตร 
     ๔) การจัดแผง  ต้องมีทางเดินสําหรับผู้ซื้อกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร 
     ๕) น้ําใช้ในตลาดต้องเป็นน้ําประปา  หรือน้ําที่สะอาดและจัดให้มีเพียงพอ  
     ๖) ต้องมีทางระบายรอบตลาดแบบปิด  ทําด้วยวัสดุถาวรเรียบ มีความลาดเอียงระบายน้ําสะดวก
และมีบ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  ก่อนระบายน้ําออกจากตลาด   
 ๓. สว้มและที่ถ่ายปัสสาวะ  ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะเช่นเดียวกับ  ข้อ  ๔. ของ
ตลาดประเภทที่ ๑  ข้อ ๑) – ๙)  และข้อ  ๕.  ข้อ  ๑) – ๓) และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินค้า 
 ๔. ที่รวบรวมมูลฝอย  มีลักษณะเป็นที่พักมูลฝอยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับตลาด
นั้น ๆ  มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน  มีการปกปิดสามารถปูองกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเข่ียได้  
ตั้งอยู่นอกบริเวณแผงขายของ  และอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก 
 
 

ตลาดประเภท...
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ตลาด  ประเภทท่ี  ๓ 
 ๑. ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  โดยจัดให้มีบริเวณท่ีจัดไว้สําหรับผู้ขายของ  ส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะ  
และท่ีรวบรวมมูลฝอย 
 ๒. บริเวณท่ีจัดไว้สําหรับผู้ขายของ  ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามที่กําหนด  
ดังต่อไปนี้ 
     ๑) แผงขายสินค้า  สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร 
     ๒) ทางเดินระหว่างแผงสําหรับผู้ซื้อ  ต้องกว้างไม่น้อยกว่าสองเมตร 
     ๓) น้ําใช้ในตลาดต้องเป็นน้ําประปา  หรือน้ําที่สะอาดและจัดให้มีเพียงพอ  
     ๔) จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณท่อระบายน้ํา  ก่อนปล่อยน้ําทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ
 ๓. ต้องจัดให้มีส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะเช่นเดียวกับ  ข้อ  ๔. 
ของตลาดประเภทที่ ๑  ข้อ ๑) – ๙)  เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ตามจํานวนในข้อ  ๕.  หรือส้วมสาธารณะ
หรือส้วมของหน่วยราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ใกล้เคียง  ห่างไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรตามจํานวนในข้อ  ๕.
 ๔. ที่รวบรวมมูลฝอย  มีลักษณะเป็นที่พักมูลฝอยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับตลาด
นั้น ๆ  มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน  มีการปกปิดสามารถปูองกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเข่ียได้  
ตั้งอยู่นอกบริเวณแผงขายของ  และอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก 
 

การด าเนินกิจการตลาด 
 ๑. การจัดวางสินค้าในตลาด  ต้องจัดวางผังการจําหน่ายให้เป็นหมวดหมู่  ไม่ปะปนกันแยกเป็นอาหาร
สดชนิดต่าง ๆ อาหารแปรรูป  อาหารปรุงสําเร็จ  และประเภทสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร  เพ่ือสะดวกในการดูแล
ความสะอาด  และปูองกันการปนเปื้อนในอาหาร  ในกรณีท่ีเป็นอาหารสดซึ่งอาจมีน้ําหรือของเหลวไหลหยด
เลอะเทอะ  จะต้องมีการก้ันไม่ให้ไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาด  และจัดให้มีท่อหรือทางสําหรับการระบายของน้ํา
หรือของเหลวนั้นลงสู่ท่อระบายน้ําโดยมิให้เปื้อนพ้ืนตลาด 
 ๒. ห้ามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินในตลาด  ตามทางเข้าสู่ตลาด  ทางเดินและถนนรอบตลาด 
 ๓. ให้เปิดตลาดตั้งแต่เวลา  ๐๔.๐๐  น.  และปิดตลาดตั้งแต่เวลา  ๒๐.๐๐  น.  เว้นแต่จะได้กําหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืนในใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ๔. ตลาดประเภทที่  ๑  ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงไว้  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
ติดตั้งในบริเวณท่ีเห็นได้ง่าย 
 ๕. ส้วม  ก๊อกน้ําใช้  และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ที่จัดไว้  ต้องเปิดให้มีการใช้ตลอดเวลาขณะประกอบ
กิจการ 
 

การบ ารุงรักษาตลาด 
 ๑. ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๑  ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ภายในตลาด  ให้ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
      

๑) ต้องบํารุง...
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     ๑) ต้องบํารุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ภายในตลาด  ได้แก่  ตัวอาคาร  อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายไฟ 
หลอดไฟ  พัดลม  ท่อน้ําประปา  ฯลฯ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ดีตลอดเวลา 
     ๒) ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ไม่รั่วซึม  และมีฝาปิดประจําทุกแผง  ให้มีการเก็บกวาดมูลฝอย
บริเวณตลาดเป็นประจํา  และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวม  ให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
     ๓) ต้องจัดให้มีการทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน  และง้างตลาดตามหลักการองค์การ
บริหารส่วนตําบล  อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
     ๔) ต้องจัดให้มีการดูแลทําความสะอาดห้องน้ํา  ห้องส้วมอย่างเพียงพอ  และดูแลบ่อดักมูลฝอย  
บ่อดักไขมัน  และระบบบําบัดน้ําเสีย  ให้ใช้การได้ดีตลอดเวลา 
 ๒. ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่  ๒  ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอย  ดูแลความสะอาด
ห้องน้ํา  ห้องส้วม  บ่อดักมูลฝอย  และบ่อดักไขมัน  ให้ใช้การได้ดี  ดูแลที่รวบรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะอยู่
เสมอ  และจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้ําสะอาดทุกวันที่เปิดทําการ 
 ๓. ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ต้องไม่ทําการและดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการอันอาจจะทําให้เกิดเหตุ
รําคาญ  หรือการระบาดของโรคติดต่อ  ดังต่อไปนี้ 
     ๑) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  เว้นแต่นําสัตว์น้ําไปขังไว้ที่ขังสัตว์เพื่อขาย 
     ๒) สะสม  หมักหมม  สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด  ทําให้สถานที่สกปรกรกรุงรัง  หรือเป็นที่เพาะพันธุ์
สัตว์นําโรค 
     ๓) ถ่ายเท  ทิ้ง  มูลฝอย  หรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด  นอกจากท่ีซึ่งจัดไว้สําหรับรองรับมูลฝอยหรือ  
สิ่งปฏิกูล 
     ๔) ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดสกปรกขึ้น  จนเป็นสาเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
     ๕) ก่อหรือจัดไฟไว้ในลักษณะซึ่งเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน  หรือน่าจะเกิดอันตราย 
     ๖) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหลับนอน 
     ๗) กระทําการอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญต่อผู้อ่ืน 
 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
 ๑. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  เจ้าพนัก 
งานสาธารณสุข  และเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในการดําเนินกิจการที่เก่ียวกับสุขลักษณะของตลาด  อันได้แก่  การ
จัดระเบียบ  กฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด  เช่น  การฝึกอบรมผู้ขายของผู้ช่วยขายของ 
 ๒. ผู้ขายของ  และผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องวางสินค้าบนแผง  หรือในขอบเขตที่วางขายของที่จัด
ไว้ให้  ห้ามวางล้ําแผงหรือขอบเขต  หรือต่อเติมแผงขายของออกมาอันจะเป็นการกีดขวางทางเดินในตลาด  
และห้ามวางสินค้าสูงจากพ้ืนตลาดเกินกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตร  การวางการเก็บสะสมสินค้าประเภท
อาหาร  เครื่องดื่ม  รวมทั้งเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร  และห้ามวาง
วัตถุอันตรายปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
 
 

๓. ผู้ขายของ...
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 ๓. ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องมีลักษณะส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
     ๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไม่เป็นพาหะ  
นําโรคติดต่อ  อันได้แก่  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไข้ไทฟอยด์  โรคบิด  ไข้สุกไส  ไข้หัด  ไข้คางทูม  โรคเรื้อน  
โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
     ๒) อาหารสดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการเน่าเสียได้ง่าย  ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
     ๓) การจําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จ  ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ปกปิดอาหารเพ่ือปูองกันการ
ปนเปื้อนและรักษาอุปกรณ์ปกปิดให้สะอาดใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
     ๔) ในกรณีที่มีการทํา  ประกอบ  ปรุง  ต้องจัดไว้ให้เป็นสัดส่วน  และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร 
     ๕) เครื่องมือ  เครื่องใช้และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ต้องสะอาด  และปลอดภัย  มีการล้างและการเก็บ
ที่ถูกต้อง  ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 
 ๔. ถ้าปรากฏว่า  ผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของคนใด  เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือเป็น
พาหะนําโรคติดต่อ  ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้ขายของต่อไป  จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชน เจ้าพนักงานมีอํานาจสั่งให้ผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของ ผู้นั้นหยุดการปฏิบัติงานไว้ทันที  จนกว่า 
จะปราศจากเหตุที่เป็นอยู่นั้น 
 ๕. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียม  ตามอัตราที่กําหนดภายในสิบ
ห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 ๖. เมื่อผู้รับใบอนุญาตผู้ใดมีความประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบ  ตล.๓  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการ
ต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
จะต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 
 ๗. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๘. ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด  ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  หรือไม่ประสงค์จะประกอบกิจการ
ต่อไป ให้ยื่นคําขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือให้ยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามแบบ ตล.๔ 
 ๙. หากปรากฏว่า  ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  นาระสําคัญผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้อง
ยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาต  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  ตล.๔  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้
รับทราบการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
     ๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
     ๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
 

๑๐. การออก...
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 ๑๐. การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้พนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
     ๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  ตล.๒  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  “ใบแทน”  กํากับ
ไวด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  ทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
     ๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
     ๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระ 
สําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเลขที่  เล่มที่  ปี  ของใบแทน 
 ๑๑. ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย  ณ สถานประกอบ 
การตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ๑๒. ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดก่อน  หรือในวันที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้ใช้บังคับ 
ดําเนินการปรับปรุง หรือแก้ไขตลาดให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติตําบลนี้  ภายในกําหนดเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดทั้งนี้ต้องไม่เกินสามปี  สําหรับตลาดประเภทที่  ๑  และไม่เกินสองปี  สําหรับตลาดประเภทที่  ๒ 
 ๑๓. ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติตําบลนี้  ดังต่อไปนี้ 
     ๑) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ให้ใช้แบบ  ตล.๑ 
     ๒) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ให้ใช้แบบ  ตล.๒ 
     ๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ให้ใช้แบบ  ตล.๓ 
     ๔) คําขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ  ตล.๔ 
 ๑๔. ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด สําหรับตลาดประเภทใด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตาม
ข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน 
     กรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุที่จะต้องสั่งพักใบอนุญาตอีก  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
 ๑๕. ผู้ใดฝุาฝืนในข้อใดข้อหนึ่ง  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔. ดําเนินการออกใบอนุญาต (ระยะเวลา ๕ วัน) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ๕  วัน/ราย 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

อัตราใหม่ (บาท) 
หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา ๓๔ 
ใบอนุญาตเข้าขาย 
ค่าเช่าหรือและค่าใช้จ่ายที่ขายของ 
ตารางเมตรละ/เดือน 

๒,๐๐๐ 
๑๐ 

๑๕๐ 

กฎกระทรวงกําหนด 
ไม่เกิน  ๒,๐๐๐ บาท 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑ 
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คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  การควบคุมสถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร 
 
งานที่ให้บริการ การควบคุมสถานที่จําหน่ายหรือสะสมอาหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๑๐๒ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 โดยที่  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๔๐  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีอํานาจในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  ว่าดว้ยการควบคุมสถานที่จําหน่ายและสะสม
อาหารเพื่อการควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายและสะสมอาหารที่มีข้ันตอนทํา  การปรุง  การ
ประกอบอาหารที่ให้บริการประชาชน  เกิดความสกปรกหรือปนเปื้อนเชื้อโรค  พยาธิ  หรือสารเคมีที่เป็นพิษได้ 
 เนื่องด้วย  สถานที่จําหน่ายและสะสมอาหาร  เป็นสถานประกอบกิจการประเภทหนึ่งที่มีอยู่ในชุมชน 
มากมาย  นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน  แต่โดยที่สถานประกอบกิจการดังกล่าว
อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้โดยง่าย  เพราะเป็นสถานประกอบกิจการที่นําเอาอาหาร 
นานาชนิดมาจําหน่ายแก่ประชาชนผู้บริโภค  โดยเฉพาะสถานที่จําหน่ายและสะสมอาหารที่มีขั้นตอนการทํา  
การปรุง  การประกอบอาหารที่ให้บริการประชาชน  เกิดความสกปรกหรือปนเปื้อนเชื้อโรค  พยาธิ  หรือ
สารเคมีที่เป็นพิษ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล   
 ตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  
มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕     
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบกับความตามมาตรา  ๔๐  
มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และกฎกระทรวง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๓๖  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย และนายอําเภอดําเนินสะดวก  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไข
ในการยื่นคําขอ   ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 
 

๑. ใช้บังคับ... 
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 ๑. ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
 ๒. “อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ได้แก่ 
     ๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกินดื่มแต่ไม่รวมถึงยาวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ 
ตามกฎหมาย  ว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี 
     ๒) วัตถุท่ีมุ่งหมาย  สําหรับใช้  หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมทั้งวัตถุเจือปนอาหาร  สี  
และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
 ๓. “สถานที่จ าหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ  ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหน่ายให้กับผู้ซื้อสามารถบริโภคได้
ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่าย  โดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคท่ี
อ่ืนก็ตาม 
 ๔. “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช้ที่หรือทาง
สาธารณะ  ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู้ซื้อ
ต้องนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง   
 ๕. “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์  หรือใช้สัญจรได้ 
 ๖. “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 ๗. ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่
เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด  ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้า
สถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพ่ือขอรับหนังสือรับรอง
การแจ้งก่อนการจัดตั้ง 
 ๘. ความในข้อ  ๗.  ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการ  ดังนี้ 
     ๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
     ๒) การขายของในตลาด 
     ๓) การจําหน่ายสินค้าในที่  หรือทางสาธารณะ 
 ๙. ผู้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้อง  ด้วยสุขลักษณะ
และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
 ก. สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
     ๑) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
     ๒) พ้ืนทําด้วยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดง่าย 
     ๓) จัดให้มีระบบระบายน้ําอย่างเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
 
 

๔) จัดให้มี...
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     ๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
     ๕) จัดให้มีส้วมจํานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงาน 
สาธารณสุขกําหนด 
     ๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพียงพอ 
     ๗) จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอ้ี  หรือที่นั่งอย่างอ่ืน  ซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่เสมอ 
     ๘) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ต้องมีพ้ืนที่ทําความสะอาดง่าย 
     ๙) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ และการบริโภค 
อาหารไว้ให้เพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด 
   ๑๐) จัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เพียงพอ
และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  เพ่ือใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ 
   ๑๑) จัดให้มีที่สําหรับล้างมือ  พร้อมอุปกรณ์จํานวนเพียงพอ 
   ๑๒) จัดให้มีการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งปูองกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ  เนื่องจากการ
จําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 
   ๑๓) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
   ๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 ข. สถานที่สะสมอาหาร 
     ๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ก. ๑) – ๖) 
     ๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๑๐. ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องดูแลรักษาสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
     ๑) รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้งจัดให้มีการปูองกันและกําจัดสัตว์นําโรค 
     ๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลง
และสัตว์นําโรคได้  และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
     ๓) รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 
     ๔) จัดสิ่งของเครื่องใช้  และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
     ๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และคําสั่ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

๑๑. ผู้รับใบ...



-  ๘๐  - 
 
 ๑๑. ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  รักษาอาหาร 
ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ์  น้ําใช้  และของใช้อ่ืน ๆ รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จําหน่าย
อาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ใช้บริการ  ดังต่อไปนี้ 
     ๑) วางเก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดให้มีการปูองกันสัตว์นําโรคใน
สถานที่นั้น 
     ๒) ใช้เครื่องปกปิดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทํา  ประกอบ  ปรุง 
เก็บอาหาร  เพ่ือปูองกันฝุุนละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตลอดจนรักษาเครื่องปกปิดนั้น  ให้สะอาด
และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
     ๓) น้ําแข็งสําหรับใช้บริโภคต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถปูองกันสิ่งปนเปื้อนได้  
และห้ามนําอาหารหรือสิ่งของอ่ืนใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 
     ๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งปูองกันมิให้มีเสียง
อันเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อ่ืน 
     ๕) ในกรณทีี่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการ  ต้องทําความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรคหรือกรรมวิธี
อ่ืนใด  ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
     ๖) จัดให้มีน้ําสะอาดไว้ให้เพียงพอ 
     ๗) ใช้ภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส่  หรือห่ออาหารหรือน้ําแข็ง  โดยรักษาให้
สะอาดอยู่เสมอ 
     ๘) ผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 
     ๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และคําสั่ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๑๒. อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ  ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย  ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ๑๓. ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จ้างหรือใช้บุคคลที่
ปุวยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ  จําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 
 ๑๔. ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี
พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สอ.๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับ
หลักฐานต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
 ในกรณีสถานที่  มีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ให้ยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  ตามแบบ  
สอ.๒  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
 ๑๕. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาตหรือคํา
ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้  ให้ออก
ใบอนุญาตตามแบบ  สอ.๓  หรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ตามแบบ  สอ.๔  แล้วแต่กรณี 
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 ผู้ใดรับใบอนุญาต  หรือผู้ได้รับการรับรองการแจ้ง  ต้องมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
พร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้ภายในกําหนด  สิบห้าวัน  นับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  และ
ชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 ๑๖ เมื่อผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตาแบบ 
สอ.๕  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไป
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหากมิได้ชําระค่าธรรมเนียม  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
จะต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ  ของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 
 ๑๗ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นประจําทุกปี  ตลอดระยะเวลาที่ยังดําเนิน
กิจการนั้น  โดยยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปี  ตามแบบ  สอ.๖  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อม
หลักฐานต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  และให้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนครบรอบในแต่ละปี  
หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดจะต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ  ของค่าธรรมเนียม 
ที่ค้าวชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ๑๘ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
 ๑๙ เมื่อผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไปให้ยื่นคําขอ
บอกเลิกการดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ.๗ 
 ๒๐ หากผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรอบการแจ้ง  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ.๗ 
 ๒๑. หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระ 
สําคัญ  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี  จะต้องยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ.๗  ภายในสิบห้าวนั  นับแต่วันที่ได้ทราบ
ถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
       ๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
       ๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
 ๒๒. การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 
       ๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สอ.๓  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้
แบบ  สอ.๔  โดยประทับตราสีแดงคําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้ว
ใบแทน 
       ๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิม   
       ๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือต้นขั้วหนังสือรับรองการแจ้งเดิมระบุสาเหตุการสูญ
หายหรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณีและลงเล่มที่  เลขที่  
ปี  ของใบแทน 
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 ๒๓. ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่
สะสมอาหาร  ต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ๒๔. ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
       ๑) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ให้ใช้แบบ สอ.๑ 
       ๒) คําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ให้ใช้แบบ 
สอ.๒ 
       ๓) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ให้ใช้แบบ สอ.๓ 
       ๔) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๔ 
       ๕) คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ    
สอ.๕ 
       ๖) คําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ 
สถานที่สะสมอาหาร  ให้ใช้แบบ  สอ.๖ 
       ๗) คําขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ  สอ.๗  
 ๒๕. ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามนี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน 
 กรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
 ๒๖. ในกรณีผู้ดําเนินการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 
ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตรารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด  โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตามข้อ ๗ และเคยได้รับโทษเพราะเหตุที่ฝุาฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง  หากฝุาฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินกิจการดังกล่าวหยุดดําเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ดําเนินการแจ้งขอหนังสือรับรอง 
การแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๗  ถ้ายังฝุาฝืนอีก  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามดําเนิน
กิจการนั้นไว้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสองปี 
 ๒๗. ผู้ใดฝุาฝืนในข้อ ๗ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  และมีความผิดตามมาตรา  ๗๒  แห่งพรราช
บัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๒๘. ผู้ใดฝุาฝืนในข้อ ๙ ข้อ ๑๐  หรือข้อ ๑๑  มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและมีความผิดตามมาตรา 
๘๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๒๙. ผู้ในฝุาฝืนในข้อ ๒๑  หรือข้อ  ๒๓  มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  และมีความผิดตามมาตรา 
๘๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๓๐. ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด  ดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๒๕  มีโทษปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาท  และมีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

ขั้นตอน...
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 ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔. ดําเนินการออกใบอนุญาต (ระยะเวลา ๕ วัน) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ๕  วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 
๑. 
 
   ๑.๑ 
   ๑.๒ 
   ๑.๓ 
   ๑.๔ 
   ๑.๕ 
๒. 
   ๒.๑ 
   ๒.๒ 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย 
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๕  ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๒๕  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
อัตราค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๒๕๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑ 
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คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
 
งานที่ให้บริการ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๑๐๒ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 โดยที่  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๒๙  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีอํานาจในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
เพ่ือการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในสถานที่ราชการหรือสวนสาธารณะได้ 
 เนื่องด้วย  การเลี้ยงสัตว์จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อาจมีผลกระทบต่อสภาวะการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน  หากการเลี้ยงสัตว์นั้นอยู่ในทําเลที่ไม่เหมาะสม  เช่น  การเลี้ยงสัตว์ใต้ถุนบ้าน  การเลี้ยงสัตว์ใกล้
แหล่งน้ําบริโภค  เป็นต้น  หรือการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  หรือเลี้ยงสัตว์ในปริมาณที่มากเกินไป  ไม่มีการ
บําบัดน้ําเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการ  ทําให้เกิดสภาวะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน  เกิดกลิ่นเหม็นเป็น
ที่รบกวนสภาวะความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  จึงเห็นเป็นการ
สมควรกําหนดให้มีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์   
 ตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐     
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบกับความตามมาตรา  ๒๙  
และมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย      
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย และนายอําเภอดําเนินสะดวก  จึงได้กําหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ   ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้   
 ๑. ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
 ๒. “สัตว”์  หมายความว่า  สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง  หรือสัตว์ปุา  หรือสัตว์ชนิดอื่น ๆ ที่คน
สามารถนํามาเลี้ยงได้ 
 ๓. “การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  การมีสัตว์ไว้ในครอบครอง  หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง
สัตว์  โดยปราศจากการควบคุม 
 
 

๔. “เจ้าของ... 
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 ๔. “เจ้าของสัตว์”  หมายความว่า  ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
 ๕. “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือที่เลี้ยงสัตว์  
  ๖. ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ดังต่อไปนี้ 
     ๑) ช้าง      ๖) แพะ     ๑๑) สุนัข   
     ๒) ม้า      ๗) แกะ     ๑๒) แมว 
     ๓) โค      ๘) ห่าน     ๑๓) งู 
     ๔) กระบือ      ๙) เป็ด     ๑๔) จระเข ้
     ๕) สุกร    ๑๐) ไก่     ๑๕) นก 
 ๗. ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ดุร้ายต่าง ๆ สัตว์มีพิษร้าย  สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมาย 
 ๘. ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท  ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ในเขตพ้ืนที่ต่อไปนี้โดย
เด็ดขาด 
     ๘.๑ พ้ืนที่สวนสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
     ๘.๒ พ้ืนที่สถานที่ราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๙. นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว  เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
     ๙.๑ จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคง  แข็งแรง  ตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์ 
และมีขนาดเพียงพอแก่การดํารงชีวิตของสัตว์  มีแสงสว่าง  และการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการ
ระบายน้ําและสิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ 
     ๙.๒ รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ 
     ๙.๓ กําจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 
     ๙.๔ จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพ่ือปูองกันโรคสัตว์ติดคน 
     ๙.๕ ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของคน 
     ๙.๖ ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่  ที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
 ๑๐. ในกรณทีี่มีเหตุการณ์สงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไป  
ให้เจ้าของสัตว์แยกสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบและต้องปฏิบัติตามคําแนะนํา 
ของสัตว์แพทย์ 
 ๑๑. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  มีอํานาจกําหนดเขตควบคุมการปล่อยสัตว์เฉพาะใน
เขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล 
 ความในข้อ ๑๑  ไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี  หรือเพ่ือการขยายพันธุ์ 
 ๑๒. เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตราย  หรือเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น 
 ๑๓. เจ้าของสัตว์ไม่ปฏิบัติการตามข้อ  ๗  หรือละเว้นการปฏิบัติการ  จนเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อ่ืน    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจในการดําเนินการตามาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  
ดังนี้ 
      ๑๓.๑ กักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย  ๓๐  วัน  ถ้าพ้น  ๓๐  วันแล้วไม่มีเจ้าของมาแสดง
ตัวขอรับสัตว์นั้นคืน  ให้สัตว์นั้นเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น  
 

๑๓.๒ กรณ.ี..
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      ๑๓.๒ กรณีกักสัตว์ดังกล่าวไว้แล้วมีเจ้าของมาขอรับภายใน  ๓๐  วัน  เจ้าของสัตว์นั้นจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสําหรับเลี้ยงสัตว์ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้ใช้จ่ายจริงแก่ราชการส่วนท้องถิ่น  นอกจากนั้นจะต้อง
เสียค่าปรับอีกตามโทษท่ีกําหนดไว้ในมาตรา  ๗๓  วรรค  ๒  ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย  ว่าจะปรับเท่าใดหรือไม่ปรับก็ได้ 
      ๑๓.๓ กรณีท่ีการกักสัตว์  ระหว่างรอเจ้าของมารับคืน  อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์นั้นหรือสัตว์
อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้น  ก่อนครบกําหนด 
๓๐  วันก็ได้  แล้วหักค่าใช้จ่ายและเก็บส่วนที่เหลือแทนสัตว์ได้ 
      ๑๓.๔ เมื่อเจ้าของมารับคืนภายใน ๓๐ วัน  ให้คืนส่วนที่เหลือเก็บไว้แทนสัตว์แก่เจ้าของ ส่วนโทษ
ปรับนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย 
      ๑๓.๕ กรณีท่ีปรากฏว่า  สัตว์นั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามสมควรได้ทันที  ไม่ต้องรอเจ้าของหรือรอให้ครบกําหนด  ๓๐  วัน 
 
 ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ๑๐ นาที/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
- ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑ 
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คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  การควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 
งานที่ให้บริการ การควบคุมดูแลการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๑๐๒ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 โดยที่  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๔๓  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีอํานาจในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  ว่าด้วยการควบคุมดูแลการจําหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกในอาหาร  และเป็นการปูองกันมิ
ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้ 
 เนื่องด้วย  การดูแลรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  ที่สาธารณะและสถานสาธารณะต่าง ๆ ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล  นับว่าเป็นภาระหน้าที่หนึ่งที่ต้องดําเนินการ  เพ่ือปูองกันมิให้เกิดการปนเปื้อน
สิ่งสกปรกในอาหาร  ซึ่งจะเป็นการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารจากการจําหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล    
 ตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕       
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบกับความตามมาตรา  ๔๓  
มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.๒๕๓๕  และกฎหระทรวง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๓๖  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
และนายอําเภอดําเนินสะดวก  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ  ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้   
๑. ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
 ๒. “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางที่มิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 ๓. “เร่ขาย”  หมายความว่า  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่งที่
ใดเป็นปกติ  ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ํา 
 

๔. ห้ามมิให้... 
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 ๔. ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายด้วยลักษณะวิธีการ 
จัดวางสินค้า  ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  หรือเร่ขาย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ๕. ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ  ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 
     ๑) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหนะของโรคติดต่อตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๖ 
     ๒) เงื่อนไขอ่ืนตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
 ๖. ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่
หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  หรือลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า  ให้ยื่นคําขอตามแบบ  สณ.๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  และรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว  ไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑ x ๑  นิ้ว  ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายคนละ  ๓  รูป  เพ่ือติดไว้ที่
ทะเบียน  ๑  รูป  ในใบอนุญาต  ๑  รูป  และบัตรสุขลักษณะประจําตัวอีก  ๑  รูป 
 ๗. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง  และความสมบูรณ์ของคําขออนุญาตแล้ว  
ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้  ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ  สณ.๒ หรือ  
สณ.๓  แล้วแต่กรณี  พร้อมบัตรประจําตัวผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายตามแบบ  สณ.๔  หรือ  สณ.๕  
แล้วแต่กรณี 
 ๘. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต พร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนด ภายในกําหนด 
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 ๙. การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จําหน่ายหรือผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
     ๑) แต่งกายสะอาด  สุภาพเรียบร้อย 
     ๒) จัดว่างสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่ยื่นล้ําบริเวณท่ีกําหนด  ร่มหรือผ้าใบบังแดด  รวมทั้ง 
ตัวผู้ค้าต้องไม่ล้ําลงมาบนผิวจราจร 
     ๓) แผงสําหรับวางขาย  เช่น  แคร่  แท่น  โต๊ะ  ต้องทําด้วยวัตถุท่ีแข็งแรง  ขนาดและความสูงจาก
พ้ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
     ๔) รักษาความสะอาบริเวณท่ีจําหน่ายสินค้าอยู่เสมอ  ทั้งในระหว่างทําการค้าและหลังจากเลิกทํา
การค้าแล้ว 
     ๕) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 
     ๖) ให้จัดวางสินค้าที่จําหน่ายบนแผงหรือจัดวางในลักษณะอื่น  ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
     ๗) ห้ามพาด  ติดตั้งวางแผนค้าเกาะเกี่ยวสายไฟฟูา  หลอดไฟฟูาหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการขายรวม
ตลอดถึงการตอกตะปู  ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับคอกต้นไม้  หรือต้นไม้โดยเด็ดขาด 
     ๘) ห้ามใช้เครื่องกําเนิดไฟฟูาที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีเสียงดัง 
     ๙) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือกระทําการโดยวิธีอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิด
เหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อ่ืน 
     ๑๐) ห้ามนํารถยนต์  รถจักรยายนต์  หรือล้อเลื่อน  ไปจอดบนทางเท้าเพ่ือจําหน่ายสินค้า 

 ๑๑) หยุด...
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     ๑๑) หยุดประกอบการค้าประจําสัปดาห์หนึ่งวัน  และให้หยุดกรณีมีเหตุพิเศษเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
     ๑๒) หลังจากเลิกทําการค้า  ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบการค้าออกจาก  บริเวณท่ี
อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 
     ๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับการสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และ
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๑๐. การจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จําหน่าย  ผู้ชว่ยจําหน่ายจะต้อง
ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
      ๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๙  ๒) – ๑๒) 
      ๒) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน  และสวมเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อยรวมทั้งสวมรองเท้า ขณะเตรียม
ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือจําหน่ายอาหาร 
      ๓) ต้องตัดเล็บมือให้สั้น  ถ้ามีบาดแผล  มีการบาดเจ็บ  การถูกลวก  หรือระคายเคืองผิวหนัง
บริเวณมือ  หรือนิ้วมือต้องปิดปากแผลให้เรียบร้อย 
      ๔) ไม่สูบบุหรี่  ขบเค้ียว  รับประทานอาหาร  ในขณะเตรียมทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือจําหน่าย
อาหาร  หรือไม่ไอ  จาม  รดบนอาหาร 
      ๕) ที่เตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  การวางแผงจําหน่ายอาหารต้องสูงอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร 
      ๖) การจําหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะอุปกรณ์  จะต้องมีที่ล้างภาชนะอุปกรณ์และวางสูง
จากพ้ืนที่หรือลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ 
      ๗) รักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจําหน่ายอาหารให้สะอาดและใช้การ
ได้อยู่เสมอ 
      ๘) ให้ปกปิดอาหาร  เครื่องปรุงอาหาร  ภาชนะใส่อาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สําหรับประกอบ
อาหาร  ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถปูองกันฝุุนละออง  แมลงวัน  และสัตว์  ซึ่งเป็นพาหะนําโรค  รวมทั้งดูแลรักษา
ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
      ๙) ใช้น้ําสะอาดในการทํา  ประกอบ  ปรุง  แช่  ล้างอาหาร  ภาชนะ  เครื่องใช้และปฏิบัติให้ถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ 
    ๑๐) ใช้วัสดุ  ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาด  ปลอดภัย  สําหรับใส่หรือเตรียมทําประกอบ  ปรุง  และ
จําหน่าย 
    ๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  โดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกท่ีถูกสุขลักษณะไว้เพียงพอ  
และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ํา  หรือทางสาธารณะ 
    ๑๒) จัดให้มีการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งปูองกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ  เนื่องจากการ
จําหน่าย  เตรียม  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 
    ๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของ
เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติและคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
       

๑๑. การจําหน่าย...
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 ๑๑. การจําหน่ายสินค้า  ประเภท  สัตว์เลี้ยง  สัตว์ปุาหรือสัตว์น้ํา  ในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จําหน่าย 
หรือผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
      ๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๐  ๑) – ๑๒) 
      ๒) จัดการฉีดวัคซีนปูองกันโรคติดต่อ  เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคหัดสุนัข โรคแอนแทรกซ์  เป็นต้น  
แก่สัตว์ปุา  สัตว์เลี้ยง  ทุกตัวก่อนจําหน่ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
      ๓) ห้ามจําหน่ายสัตว์ที่ปุวยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
      ๔) ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์และสะอาดปลอดภัย 
      ๕) รักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจําหน่ายสัตว์ให้สะอาดและใช้การได้ดี
อยู่เสมอ 
      ๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ  โดยแยกประเภทที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้
เพียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ําหรือทางสาธารณะ 
      ๗) จัดให้มีการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งปูองกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ  เนื่องจากการ
จําหน่าย  การกักขังและการรักษาความสะอาด 
      ๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณะสุขและคําสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๑๒. การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จําหน่ายหรือผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
      ๑) จําหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีอนุญาตให้จําหน่ายได้ 
      ๒) ต้องแต่งกายสะอาด  สุภาพ  เรียบร้อย 
      ๓) มูลฝอยจากการเร่ขาย  ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ 
      ๔) ในขณะที่เร่ขายสินค้า  ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดัง  จนเกิดเหตุ 
เดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น 
      ๕) ห้ามนํารถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือขายสินค้า 
      ๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ  โดยแยกประเภทที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้
เพียงพอและไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ําหรือทางสาธารณะ 
      ๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณะสุขและคําสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบล 
     ๑๓. การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายจะต้อง 
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
      ๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๒  ๑) – ๖) 
      ๒) อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด  ปลอดภัย 
      ๓) ใช้วสัดุ  ภาชนะหีบห่อท่ีสะอาด  ปลอดภัย  สําหรับใส่อาหาร 
      ๔) ดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาด  และใช้
การได้ดีอยู่เสมอ 
      ๕) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ 

๖) แต่งกาย...
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      ๖) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน  สะอาดเรียบร้อย  และสวมรองเท้าขณะทําการเร่ขายอาหาร 
      ๗) ตัดเล็บมือให้สั้น  ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
      ๘) ไม่สูบบุหรี่  หรือไอ  จาม  รดบนอาหารในขณะขาย 
      ๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณะสุขและคําสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๑๔. การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารทางน้ํา  ผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
      ๑) ปฏิบัติการตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๑๒  ๑)  ๒)  ๔)  ๖)  และข้อ  ๑๓  ๒)  ๓)  ๔)  ๕)  ๗)  ๘) 
      ๒) ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงในแม่น้ําลําคลอง 
      ๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณะสุขและคําสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๑๕. การเร่ขายสินค้าประเภท  สัตว์เลี้ยง  สัตว์ปุา  หรือสัตว์น้ําในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จําหน่ายและ 
ผู้ช่วยจําหน่ายจะต้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 
      ๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๒  ๑) – ๖) 
      ๒) สัตว์เลี้ยงและสัตว์ปุาที่เร่ขายต้องฉีดวัคซีนปูองกันโรคติดต่อ  เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคหัดสุนัข 
โรคแอนแทรกซ์  เป็นต้น 
      ๓) ห้ามจําหน่ายสัตว์ที่ปุวยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
      ๔) ใช้กรงหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย 
      ๕) รักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการเร่ขายให้สะอาด  และใช้การได้ดี 
อยู่เสมอ 
 ๑๖. ห้ามผู้จําหน่ายและผู้ช่วยจําหน่าย  ประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อที่ระบุไว้ 
หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหนะนําโรค  และได้รับแจ้งความเป็นหนังสือแจ้ง
ว่าตนเป็นพาหนะของโรคติดต่อ  ซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้  คือ 
      ๑) วัณโรค     ๖) โรคคางทูม 
      ๒) อหิวาตกโรค    ๗) โรคเรื้อน 
      ๓) ไข้ไทฟอยด์    ๘) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
      ๔) โรคบิด     ๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
      ๕) ไข้สุกใส   ๑๐) โรคอ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการกําหนด 
 ๑๗. ในขณะที่ทําการจําหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดง 
ใบอนุญาตของตนได้เสมอ และทําการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามประเภทสินค้าและลักษณะ 
การจําหน่ายสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะที่ได้กําหนดไว้ในใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจําหน่ายในที่
หรือทางสาธารณะ  ต้องติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายตลอดเวลาที่จําหน่ายสินค้า 
 ๑๘. ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งระบุไว้ใน 
ใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคน 
 
 

๑๙. เมื่อผู้รับ...
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  ๑๙. เมื่อผู้รับใบอนุญาต  ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สณ.๖  ก่อนวันอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อม
กับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  จะต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียม ที่ค้างชําระ 
 ๒๐. ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 
 ๒๑. เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สณ.๗  ก่อนการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ๒๒. หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิด  หรือประเภทสินค้า  หรือลักษณะการจําหน่าย  
หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุในใบอนุญาตหรือรายการอื่นใด  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ตามแบบ  สณ.๗ 
 ๒๓. ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  หรือขอรับใบสุขลักษณะประจําตัวใหม่แล้วแต่กรณี  ต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สณ.๗  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือ
ชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
      ๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
      ๒) ใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
      ๓) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจําหน่าย  ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว  จํานวนคนละ ๓ รูป 
 ๒๔. การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือการออกบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
      ๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สณ.๒  หรือแบบ สณ.๓  แล้วแต่กรณี  โดยประทับตรา
สีแดงคําว่า “ใบแทน” กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
      ๒) ให้ใช้ใบแทนอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือในใบอนุญาตเดิมนั้น 
      ๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 
ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขท่ี  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
      ๔) กรณีบัตรสุขลักษณะประจําตัว  ได้ออกบัตรสุขลักษณะประจําตัวใหม่ตามแบบ สณ.๔ หรือ
แบบ สณ.๕ แล้วแต่กรณี  โดยประทับตราคําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย 
 ๒๕. ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 
      ๑) คําขอรับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้า  ในที่หรือทางสาธารณะโดยวิธีการลักษณะการวางสินค้าใน
ที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ให้ใช้แบบ  สณ.๒ 
      ๒) ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หรือทาง 
สาธารณะเป็นปกติ  ให้ใช้แบบ สณ.๒ 

๓) ใบอนุญาต...
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      ๓) ใบอนุญาตในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้าให้ใช้แบบ สณ.๓ 
      ๔) บัตรสุขลักษณะประจําตัวผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการวางสินค้า 
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ให้ใช้แบบ  สณ.๔ 
      ๕) บัตรสุขลักษณะประจําตัวผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีเร่ขายสินค้า 
ให้ใช้แบบ  สณ.๕ 
      ๖) บัตรสุขลักษณะประจําตัวผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ให้ใช้แบบ  สณ.๖ 
      ๗) คําขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ สณ.๗ 
 ๒๖. ผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน  กรณีที่ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุให้ต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง  
เพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
 ๒๗. ผู้ใดฝุาฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้  ในข้อ  ๔  มีความผิดตามมาตรา  ๗๗  แห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๒๘. ผู้ใดฝุาฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้  ในข้อ  ๙  ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  และข้อ  
๑๕  มีความผิดตามมาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๒๙. ผู้ใดฝุาฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้  ในข้อ  ๑๗  มีความผิดตามมาตรา  ๗๖  แห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๓๐. ผู้ใดฝุาฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้  ในข้อ  ๒๓  มีความผิดตามมาตรา  ๗๗  แห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๓๑. ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง มีความ 
ผิดตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๓๒. บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
 ๓๓. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร มีอํานาจออกประกาศดังต่อไปนี้ 
      ๑) กําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะ  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เป็นเขตหวงห้ามจําหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด 
      ๒) กําหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เป็นเขตห้ามจําหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท  หรือเป็นเขตห้ามจําหน่ายสินค้าตามกําหนดเวลา 
หรือเป็นเขตห้ามจําหน่ายสินค้า  โดยวิธีการจําหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขในการจําหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น 
 ๓๔. ห้ามมิให้โอนใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ๓๕. ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ก่อนวันหมดอายุของใบอนุญาตนั้นได้ 
 
       

ขั้นตอน...
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 ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔. ดําเนินการออกใบอนุญาต (ระยะเวลา ๕ วัน) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ๕  นาที/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
 
 
ค่าธรรมเนียม 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ล าดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม/บาท 
 

๑. 
 
 

๒. 
 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 
อัตราค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จําหน่ายโดย 
ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ                       ฉบับละ 
 
อัตราค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จําหน่ายโดย 
ลักษณะวิธีการเร่ขาย                                                         ฉบับละ 
 

 
 

๒๐๐ 
 
 

๕๐ 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑ 
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คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  การบริหารงานการประปา 
 
งานที่ให้บริการ การบริหารงานการประปา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนโยธา 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส่วนโยธา 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๒๐๕ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 ด้วยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๗๑  ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตําบล  มีหน้าที่ในการจัดให้
มีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค      
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๗๑  องค์การบริหารส่วน
ตําบลแพงพวย  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย และนายอําเภอดําเนินสะดวก  
จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ  ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑. ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
 ๒. “การบริหารงานการประปา”  หมายความว่า  การบริหารงานการประปาองค์การบริหารส่วน
ตําบลแพงพวย 
 

หมวด  ๑  ข้อความทั่วไป 
 ๓. การขอใช้น้ํา  ผู้ขอจะต้องยื่นคําขอตามแบบที่การประปาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้ ต่อ
คณะกรรมการงานการประปา   
 ๔. การต่อท่อจากท่อเอก  หรือท่อรองถึงท่ีตั้งมาตรวัดน้ํา  เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบํารุงรักษา
ระบบจะทําให้  โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้น้ํา  ส่วนการต่อท่อและติดตั้งอุปกรณ์ภายใน  นับจากมาตรน้ําเข้าไป
ผู้ใช้น้ําสามารถจัดการเองได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบํารุงรักษาระบบประปา 
 ๕. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาตรวัดน้ํา  ประตูกันน้ํา  และการวางท่อภายใน  เป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ําเป็น
ผู้จ่าย  โดยคณะกรรมการบํารุงรักษาระบบประปาจะเป็นผู้ตรวจสอบเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว 
 ๖. การติดตั้งมาตรน้ํา  จะต้องติดตั้งไว้ที่ต้นทางภายในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ํา  ณ  ที่สามารถตรวจสอบ
และจดจํานวนน้ําได้ง่าย 
  
 

 ๗. บรรดา... 
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 ๗. บรรดาท่อ  อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่วางไว้ในถนน  หรือบริเวณสถานที่ของผู้ใช้น้ํา  นับจากมาตรวัดน้ํา
ออกมา  จะเป็นไปโดยการประปาองค์การบริหารส่วนตําบล  การประปาองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะ
ต่อท่อแยกให้กับผู้ใช้น้ํารายอ่ืน ๆ ได ้
 ๘. ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ําทําการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ําโดยพละการ  ถ้าฝุาฝืนจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหาย  หรือถูกงดการส่งน้ําตามกรณี 
 ๙. เป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ําจะต้องดูแลรักษามาตรวัดน้ํา  ประตูกันน้ํา  ให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 
  

หมวด  ๒  การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
 ๑๐. ถ้าปรากฏว่า  ท่อภายในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ําเกิดรั่ว  นับจากภายนอกมาตรวัดน้ําออกมา  ผู้ใช้
น้ําจะต้องรีบแจ้งต่อคณะกรรมการบํารุงรักษาระบบประปาโดยเร็ว  ถ้าผู้ใช้น้ําละเลยผู้ใช้น้ําจะต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น  ตามที่คณะกรรมการบํารุงรักษาระบบประปาพึงประเมิน 
 ๑๑. กรณีท่อหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้ง  นับจากมาตรวัดน้ําเข้าไปเกิดการชํารุด  เป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ํา
จะต้องจัดการซ่อมโดยเร็วใช้ทรัพย์ของตนเอง  หรือจะขอให้คณะกรรมการบํารุงรักษาระบบประปาเป็นผู้ซ่อม
ให้ก็ได้  โดยผู้ใช้น้ําเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
 ๑๒. กรณีท่อเอก  หรือท่อรอง  ตลอดจนท่อแยกที่นับจากมาตรน้ําออกไปเกิดการชํารุด  เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการบํารุงรักษาระบบประปา  จะต้องจัดการซ่อมทันทีที่ทราบหรือได้รับแจ้งจากผู้พบเห็น 
 

 หมวด  ๓  อัตราค่าน้ า  และการเก็บเงิน 
 ๑๓. ราคาค่าน้ํา  จะคํานวณเป็นลูกบาศก์เมตรในอัตราคงที่  ตามท่ีการประปาองค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนดไว้  ลูกบาศก์เมตรละ  ๕.-  บาท  หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าน้ําประปา  จะประกาศให้ทราบ
เป็นคราว ๆ ไป 
 ๑๔. จํานวนน้ําที่ใช้  รวมทั้งน้ําที่รั่วไหลหมดเปลืองไปตามที่ปรากฏเป็นตัวเลขในมาตรวัดน้ํา  โดยปกติ
จะทําการจดเป็นรายเดือน ๆ ละ  ๑  ครั้ง 
 ๑๕. ผู้ใช้น้ํารายใด  เมื่อดําเนินการติดตั้งมาตรน้ําแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้น้ํา  เนื่องจากยังไม่ได้เข้าอยู่อาศัย
ในบ้านหลังนั้น  จะต้องเสียค่ารักษามาตรวัดน้ําเดือนละ  ๑๐.-  บาท  จนกว่าจะเข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น 
 ๑๖. ผู้ใช้น้ํารายใด  ใช้น้ําในแต่ละเดือนเมื่อคํานวณค่าน้ําแล้วต่ํากว่า  ๑๐.-  บาท  จะต้องชําระค่าน้ํา
เดือนนั้น  ๑๐.-  บาท  รวมทั้งต้องเสียค่ารักษามาตรน้ําด้วย 
 ๑๗. ถ้ามาตรวัดน้ําเสียหรือโดยเหตุอื่น  ซึ่งจะทําให้ไม่สามารถทราบจํานวนน้ําที่ใช้ไปได้  การประปา
องค์การบริหารส่วนตําบลจะคํานวณน้ําตามจํานวนน้ําที่ใช้ไปโดยเฉลี่ย  ๓  เดือนที่แล้วมา  ก่อนที่มาตรวัดน้ํา
จะเสีย และในกรณีท่ีมาตรวัดน้ําเสียในเดือนท่ีใช้น้ํา  ผู้ใช้น้าํจะต้องแจ้งให้การประปาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ทราบภายใน  ๑๕  วัน  ทางการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลจะออกค่าใช้จ่ายมาตรวัดน้ําเอง  และติดตั้ง
ภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่ตรวจสอบ 

 
 ๑๘. ผู้ใช้น้ํา...
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 ๑๘. ผู้ใช้น้ําจะต้องชําระค่าน้ํา  ค่าบํารุงรักษามาตรน้ํา  ค่าซ่อมแซมหรือค่าเสียหายแล้วแต่กรณี  เมื่อ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนําใบแจ้งการชําระเงินค่าน้ําประปามาเรียกเก็บเงิน หรือมิฉะนั้นจะต้อง 
นําเงินไปชําระ  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่มาเรียกเก็บเงิน   
 ๑๙. การค้างชําระค่าน้ํา  จะค้างชําระได้ไม่เกิน  ๒  เดือน  (๒  ครั้ง  ที่เจ้าหน้าที่มาเรียกเก็บเงิน)  ถ้า
ไม่ชําระตามกําหนดนี้  การประปาองค์การบริหารส่วนตําบลจะงดการส่งน้ําให้ใช้  พร้อมทั้งถอดมาตรวัดน้ํา
และฟูองร้องผู้ใช้น้ําที่ไม่ชําระหนี้ที่ค้างชําระ 
 ๒๐. ผู้ใช้น้ํารายใดถูกงดการส่งน้ํา  เพราะไม่ชําระหนี้ที่ค้างหรือกรณีอ่ืนใด  ภายหลังแสดงความจํานง
ขอใช้น้ําตามเดิม  ต้องชําระหนี้ที่ค้างและหนี้อื่นที่ถึงมี  รวมทั้งค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการขอใช้น้ําใหม่  ให้
เสร็จสิ้นเสียก่อน  การประปาองค์การบริหารส่วนตําบลจึงจะส่งน้ําให้ 
 ๒๑. ผู้ใช้น้ํารายใด  ประสงค์จะใช้เครื่องสูบน้ําเพ่ือส่งน้ําไปใช้ในอาคารที่สูง  หรือในกิจการอ่ืนใด 
นอกจากการใช้น้ําตามปกติ  จะต้องมีบ่อพักน้ําและสูบน้ําจากบ่อพักไปใช้  ห้ามสูบน้ําโดยตรงจากท่อประปา
เป็นอันขาด  และเมื่อคณะกรรมการบริหารการประปาอนุมัติแล้วจึงดําเนินการได้  หากผู้ใช้น้ําดําเนินการโดย
ไม่ได้รับอนุมัติ  จะถูกงดการส่งน้ํา  และการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการตามข้อ ๒๐ 
 ๒๒. ผู้ใช้น้ําจะต้องอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่  ในการเข้าไปตรวจสอบท่อหรืออุปกรณ์ภายใน
เขตสถานที่ของผู้ใช้น้ําเมื่อเป็นเหตุอันควร 
 ๒๓. การประปาองค์การบริหารส่วนตําบล  ไม่รับรองว่าจะให้มีน้ําใช้ได้ตลอดเวลาและทรงไว้ซึ่งสิทธิที่
จะงดการส่งน้ํา  ในเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นการชั่วคราวเมื่อเห็นเป็นการสมควร  โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลต่อผู้ใช้น้ํา 
 ๒๔. ผู้ใช้น้ําที่ฝุาฝืนข้อบัญญัติ หรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําโดยชอบของเจ้าหน้าที่หรือกระทําการใด
โดยส่อไปในทางทุจริต  การประปาองค์การบริหารส่วนตําบลทรงสิทธิที่จะงดการส่งน้ําให้ใช้และทางสิทธิที่จะ
ดําเนินคดี  ต่อผู้ฝุาฝืนนั้นทั้งทางแพ่งและอาญา 
 ๒๕. ผู้ใช้น้ําที่สมควรได้รับการลดหย่อนค่าใช้น้ํา  เนื่องจากเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ให้ได้รับการลดหย่อนค่าน้ําดังนี้ 
       ๑) ผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งหอถังประปาหรือบริจาคที่ดินให้ขุดบ่อให้ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าใช้น้ํา  
๓๐  ลูกบาศก์เมตร  ส่วนที่เกินจะต้องออกเอง 
       ๒) สถานบริการของรัฐ 
  - โรงเรียนให้ใช้  ๓๐  ลูกบาศก์เมตร  ส่วนที่เกินต้องออกเอง 
  - สถานีอนามัยให้ใช้  ๓๐  ลูกบาศก์เมตร  ส่วนที่เกินจะต้องออกเอง 
  - วัดให้ใช้  ๓๐  ลูกบาศก์เมตร  ส่วนที่เกินจะต้องออกเอง 
  - ที่พักสายตรวจให้ใช้  ๓๐  ลูกบาศก์เมตร  ส่วนที่เกินจะต้องออกเอง 
  - ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหรือศูนย์ข้อมูลตําบล  ไม่ต้องเสียค่าบริการและ 
ค่าน้ําประปา 
  
 

๒๖. ผู้ใช้น้ํา...
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 ๒๖. ผู้ใช้น้ําที่ประสงค์จะเลิกใช้น้ํา  หรือย้ายที่อยู่  หรือโอนให้ผู้อื่น  จะต้องแจ้งต่อการประปาองค์การ
บริหารส่วนตําบลทราบล่วงหน้า  อย่างน้อย  ๓  วัน 
 ๒๗. ผู้ที่ย้ายมาอยู่บ้านนั้นแทนคนเดิม  หรือผู้รับโอน  จะต้องแจ้งขอใช้น้ําตามแบบที่การประปา
องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้ใหม่  และต้องเสียค่าธรรมเนียม  ค่าบริการตามระเบียบ  หากมิได้แจ้งให้
การประปาองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ  จะต้องรับผิดชอบและชําระหนี้ทั้งหมดที่ผู้ใช้น้ํารายเดิมค้างชําระอยู่ 
 ๒๘. ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษและปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐.-  บาท 
 
 ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) ส่วนโยธา 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) ส่วนโยธา 
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) ส่วนโยธา 
๔. ออกดําเนินการ (ระยะเวลา ๑ วัน) ส่วนโยธา 
 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ๑  วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
๓. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย   จํานวน  ๑  ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
๑) ค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ําประปาครั้งแรก  ๕๐๐.-  บาท 
๒) ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ําใหม่หลังจากถูกงดส่งน้ํา  ๕๐๐.-  บาท 
๓) ค่าสํารวจ  ประมาณการ  ทําแผนที่สังเขปของผู้ใช้น้ํา ๒๐๐.-  บาท 
๔) ค่าย้ายมาตรวัดน้ํา     ๒๐๐.-  บาท 
๕) ค่าโอนชื่อผู้ใช้น้ํา  ๑๐๐.-  บาท  ในกรณีโอนให้ทายาทคิดค่าโอน  ๕๐.-  บาท 
๖) ค่าติดตัง้มาตรวัดน้ํา     ๒๐๐.-  บาท 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑ 
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คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  การก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา ๙/๑ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
งานที่ให้บริการ การกําหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา ๙/๑  

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๑๐๔ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 โดยที่  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  (ฉบับที่  ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  ๓  
ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙  ทวิ  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  และให้ใช้ความในมาตรา  ๙/๑  แทน  ทําให้
หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่จัดเก็บค่าตอบแทนจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๙  เปลี่ยนจากเดิม  คือ  จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  พัทยา  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายจัดตั้ง และได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจในการออกข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนตําบลว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา  ๙/๑  แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินเพ่ือกําหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา  ๙/๑  แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเป็น
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล     
 เนื่องด้วย  การดําเนินการจัดที่ดินตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนในที่สาธารณประโยชน์  
ซึ่งนําที่สาธารณะประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สําหรับที่สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก  จะ
ดําเนินการด้วยการจัดระเบียบการถือครอง  ด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้ทํากินในที่ดินของรัฐ  อันทําให้
ประชาชนได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน  ในที่สาธารณประโยชน์  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล  จึงเห็นเป็นการสมควรกําหนดอัตราค่าตอบแทน  ในการอนุญาตตามมาตรา  ๙/๑  แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน  เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๔๖  และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน  (ฉบับที่ ๑๑)  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙  ทว ิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๓๔  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๑๕  
และให้ใช้ความในมาตรา  ๙/๑  แทน  องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแพงพวย และนายอําเภอดําเนินสะดวก  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่น
คําขอ  ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

 ๑. ใช้บังคับ... 



-  ๑๐๐  - 
 
 ๑. ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
 ๒. เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตทําการ 
     ๑) ขุดดินหรือลูกรัง 
     ๒) ขุดหรือดูดทราย 
     ๓) ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
 ผู้รับอนุญาตจะต้องเสียค่าตอบแทนในการอนุญาตเป็นรายปี  แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามอัตรา
ค่าตอบแทน 
 ๓. เงินค่าตอบแทนในการอนุญาตนี้  เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) กองคลัง 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) กองคลัง 
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) กองคลัง 
 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ๑๐  นาที/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
๓. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าตอบแทนใบอนุญาต 
 ๑. ตามมาตรา  ๙ (๑)  ไร่ละ     ๒๐๐.-  บาท/ปี 
 ๒. ตามมาตรา  ๙ (๒)  หรือมาตรา ๙ (๓)  
     ก) การขุดหรือดูดทราย  ลูกบาศก์เมตรละ      ๒๘.-  บาท 
     ข) การขุดดินหรือลูกรัง  หรืออ่ืน ๆ ไร่ละ ๕,๐๐๐.-  บาท/ปี 
         หรือลูกบาศก์เมตรละ         ๑๐.-  บาท   
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑ 



-  ๑๐๑  - 
  

คู่มือส าหรับประชาชน  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
งานที่ให้บริการ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
  โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๗๔ ๕๓๔๑ ต่อ ๑๐๔ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  
๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  ได้กําหนดให้ท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ
กิจการที่ต้องมีการควบคุม ประกอบกับมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  เพ่ือการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     
 เนื่องจากสภาพปัจจุบันของตําบลแพงพวย มีการพัฒนาและกระจายความเจริญภายในพื้นที่มากข้ึน 
อีกท้ังยังเป็นแหล่งประกอบการของสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมขนาดย่อมหลายชนิด เช่น กิจการ
เกี่ยวกับมะพร้าว เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวทําให้มีปัญหาเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๑  ได้ออกบังคับใช้มาเป็น
เวลานานแล้ว ทําให้มีเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติฯ เพ่ือควบคุมกิจการต่างๆให้
เป็นไปตามกฎหมาย  และเพ่ือจัดการกับสภาพแวดล้อมและสภาพชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  น่าอยู่  
และสามารถนํารายได้จากค่าธรรมเนียมนํามาเป็นรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล นําไปบํารุงพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง จึงจําเป็นต้องยกเลิกข้อบัญญัติฯเดิม และตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลแพงพวย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒๕๕๗ นี้ขึ้นใหม่ เพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลแพงพวยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพ่ือใช้บังคับในเขตอํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย
ต่อไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  
มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  และ
นายอําเภอดําเนินสะดวก  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ  ไว้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑. ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 

 หมวด ๑... 



-  ๑๐๒  - 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 ๒. “ผู้ด าเนนิกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น  

 ๓. “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

 ๔. “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน 
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 ๕. “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 ๖. “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน 
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 ๗. “มลพิษทางน้ า”หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ 
กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 ๘. “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่าง
อ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 ๙. ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลแพงพวย  
     ๙.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
  ๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
  ๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม 
  ๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือให้ 
ประชาชนเข้าชม  หรือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือ  
ทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 
     ๙.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  ๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการฆ่า
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  ๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
  ๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป 
  ๔) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
  ๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
 

๖) การประ...
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  ๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  ขาสัตว์ หนัง
สัตว์    ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 
  ๗) การผลิต การโม่ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอ่ืนใดต่อ
สัตว์ หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
  ๘) การสะสม หรือการล้างครั่ง 
     ๙.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม 
  ๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
  ๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว    
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
  ๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน 
  ๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือการบริโภคใน 
ครัวเรือน 
  ๕) การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก การเผา การแปรรูป หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร
จากสัตว์ พืชยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การขายเร่ การขายในตลาด และผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
  ๖) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
  ๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเสน้ เกี้ยมอ๋ี 
  ๘) การผลิตแบะแซ 
  ๙) การผลิตอาหารกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
  ๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
  ๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิตเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน 
  ๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง
ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  ๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
  ๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
  ๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู 
  ๑๖) การค่ัวกาแฟ 
  ๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
  ๑๘) การผลิตผงชูรส 
  ๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 
   

๒๐) การตาก...
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  ๒๐) การตาก การหมัก การดองผักผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน 
ครัวเรือน 
  ๒๑) การผลิต บรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
  ๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  ๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
  ๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
  ๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  และเพ่ือบริโภคภายใน 
ครัวเรือน 
  ๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป 
     ๙.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
  ๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุด้วยเครื่องจักร 
  ๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ 
  ๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
  ๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
  ๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
 ๙.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
  ๑) การอัด การสกัดเอาน้ําจากพืช 
  ๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
  ๓) การผลิตแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู หรือแปูงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
  ๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
  ๕) การผลิตยาสูบ 
  ๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การปอก การควั่นมะพร้าวโดยไม่ใช้เครื่องจักร การ
นวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
  ๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย 
  ๘) การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
  ๙) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
     ๙.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่ 
  ๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
  ๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด  
  ๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะด้วย
เครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟูา  
  ๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืน ๆ 
  ๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด  
  ๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่ 

๙.๗ กิจการ...
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     ๙.๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
  ๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
  ๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่ เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
  ๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องกล  หรือเครื่องจักร  ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมแซม หรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 
  ๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
  ๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอร์รี่ 
  ๖) ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ขนาดเล็ก การปะ การเชื่อมยาง การซ่อมรถจักรยานยนต์ 
  ๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ การซ่อมรถยนต์ 
     ๙.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
  ๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
  ๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร 
  ๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  การทาสารเคลือบเงาสี 
หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย 
  ๔) การอบไม้ 
  ๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
  ๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
  ๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
  ๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 
     ๙.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
  ๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
  ๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่การให้บริการดังกล่าว  ใน  ๙.๑ หรือใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล 
  ๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่การให้บริการใน ๙.๑ 
หรือในสถานพยาบาล ตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล 
  ๔) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
  ๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน 
   

๖) การประกอบ...



-  ๑๐๖  - 
 
  ๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  ๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือการแสดง 
อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  
  ๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
  ๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน ๆในทํานอง
เดียวกัน 
  ๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่บัญญัติกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  ๑๑) การประกอบกิจการให้การบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้
อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการใน  ๙.๑หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล 
  ๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
  ๑๓) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 
  ๑๔) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
  ๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
  ๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงดูแลเด็กที่บ้าน 
     ๙.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
  ๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ 
กี่ข้ึนไป 
  ๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย หรือนุ่น 
  ๓) การปั่นฝูาย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
  ๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
  ๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
  ๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
  ๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบด้วยเครื่องจักร 
  ๘) การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
     ๙.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  ๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
  ๒) การระเบิด การโม่ การปุนหินด้วยเครื่องจักร 
  ๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  ๔) การสะสม การผลิตซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
  ๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   

๖) การเลื่อย...
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  ๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
  ๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
  ๘) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสม  เช่น  ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูาเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น 
  ๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
  ๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
  ๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
     ๙.๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
  ๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตัวทํา
ละลาย 
  ๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
  ๓) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ต่าง ๆ 
  ๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
  ๕) การพ่นสี  
  ๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือ
วัสดุที่คล้ายคลึง 
  ๗) การโม่ การบดชัน 
  ๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี 
  ๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
  ๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  ๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึง 
  ๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
  ๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
  ๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตดอกไม้เพลิง 
  ๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
  ๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง การกําจัดศัตรูพืช หรือพาหนะนําโรค 
  ๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
     ๙.๑๓ กิจการอื่น ๆ 
  ๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
  ๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟูา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์
ไฟฟูา 
   

๓) การผลิต...
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      ๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  ๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
  ๕) การสะสมหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 
  ๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
  ๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
  ๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
  ๙) การก่อสร้าง 
  ๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
 ๑๐. สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน 
หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๒ 

สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 
 

 ๑๑. สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงลักษณะและประเภท
ของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย 
 ๑๒. สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
       ๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
      บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง 
       ๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
       ๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 
 

๑๓. การดูแล...
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 ๑๓. การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่ 
       ๑) สถานที่นั้นต้องตั้งในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา รับน้ําเสียไปให้พ้นจากท่ีนั่นโดยสะดวก 
       ๒) ต้องทํารางระบายน้ําไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะหรือบ่อซึ่งรับน้ําเสียด้วยวัตถุถาวรที่มี
ลักษณะเรียบ ไม่ซึม ไม่รั่ว น้ําไหลได้สะดวก 
       ๓) การระบายน้ํา ต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือแก่ผู้อยู่อาศัย
ใกล้เคียง 
       ๔) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า สถานที่ใดสมควรจะต้องทําพ้ืนด้วยวัตถุถาวรเพ่ือปูองกันมิ
ให้น้ําซึมรั่วหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําเสียหรือทําการบําบัดน้ําเสียให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
หรือต้องมีบ่อดักไขมัน (Grease Trap) เครื่องปูองกันกลิ่น ไอ เสียงความสะเทือน ฝุุนละออง เขม่า เถ้า ควัน 
มูล หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียงผู้ประกอบกิจการนั้นต้องปฏิบัติให้เป็นตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
       ๕) ต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อาศัยของสัตว์นําโรค 
       ๖) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร 
       ๗) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
       ๘) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. ๒๕๓๕ และหรือ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และต้อง
มีปริมาณท่ีเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น 
       ๙) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องสร้างให้ได้สุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้า
พนักงานสาธารณสุข 
       ๑๐) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าที่ไม่ก่อเหตุรําคาญ 
และตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
       ๑๑) ปฏิบัติอ่ืนใดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อสุขภาพ ตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ 
 ๑๔. สถานที่ประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมีวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑๕. สถานที่ประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
       ๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
 

๒) ในกรณี...
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       ๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดําเนินการ
ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
       ๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๑๖. สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 ๑๗. สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหารการปรุง
อาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานจําหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 ๑๘. สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วนและต้อง
รักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
 

หมวด ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
 ๑๙. สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ๒๐. สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการปูองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
 ๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมี
การฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อย
ละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
       ๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

หมวด ๔ 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 
 ๒๑. สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องดําเนินการ
ควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียง 
 

หมวด ๔...
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หมวด ๔ 
ใบอนุญาต 

 
 ๒๒. เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการตามที่
ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือ
ปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 
 ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
 ๒๓. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (กอ.๑) พร้อมกบัเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
       ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
       ๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
       ๓) สําเนาใบอนุญาตอื่น ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
       ๔) อ่ืน ๆ 
 ๒๔. ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลนี้  ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการค้านั้น ๆให้เป็นไปตามเงื่อนไข
อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
       ๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามคําแนะนํา
ของสาธารณสุข 
       ๒) ต้องจัดทํารางระบายน้ํา หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบ ไม่ซึมไม่รั่วระบายน้ําได้
สะดวก 
       ๓) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยู่อาศัยใกล้เคียง 
       ๔) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
       ๕) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดสมควรจะต้องทําพ้ืนด้วยวัตถุถาวร เพ่ือปูองกัน
มิให้น้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  ไขมัน  ให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปูองกันกลิ่น  ไอเสียความสะเทือนฝุุนละออง  
เขม่าเถ้า  หรือสิ่งอ่ืนใด  อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียงข้อกําหนดดังกล่าว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
       ๖) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
นําโรค 
       ๗) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ 
 

๘) ต้องม.ี..
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       ๘) ต้องมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้ลักษณะจํานวนเพียงพอ  
       ๙) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้นและ
ต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
       ๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ ที่ขัง และปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ 
       ๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตาก หรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ 
       ๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
 ๒๕. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วนตามความ
ในข้อ ๒๔ และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ก็ให้ออกใบอนุญาต
ให้ตามแบบ กอ.๒ 
 ๒๖. เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืน
คําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันได้รับคําขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
 ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียม ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ภายใน   สิบ
ห้าวันทําการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับใบอนุญาตและ
ชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 ๒๗. ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ ๕ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
       ๑) ต้องประกอบกิจการนั้น ๆ ภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต วัน เวลาที่ได้รับอนุญาต 
       ๒) ต้องรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์  เครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกชนิด  ให้อยู่ในสภาพที่
สะอาดและปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

๓) ต้องรักษา...
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       ๓) ต้องรักษาสภาพแวดล้อม  สถานที่ประกอบกิจการ  ให้สะอาดและปลอดภัยไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงวัน  ยุง  สัตว์พาหะนําโรคติดต่อ  และมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์พาหะนําโรคอ่ืน ๆ 
       ๔) ต้องจัดให้มีระบบปูองกันอัคคีภัย และระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึ้นมีบันไดหนีไฟ 
หรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
       ๕) ต้องจัดให้มีระบบปูองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
       ๖) ต้องจัดให้มีระบบการปูองกันการปนเปื้อนสารพิษในผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น“อาหาร”  
       ๗) กรณีท่ีผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์จะทําการเปลี่ยนแปลง  แก้ไข หรือเพ่ิมเติมสถานที่ 
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
       ๘) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้า
ตรวจสอบ  สถานที่  เครื่องใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบการค้า  ตามกฎหมาย  ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ
อาทิตย์ตก เมื่อได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว 
       ๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือตาม
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย 
 ๒๘. ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแพงพวยเท่านั้น 
 ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องทําคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการขอต่อ
อายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๖ ด้วย 
 ๒๙. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ สําหรับ
กรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะ
ได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 กรณีท่ีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจํานวน 
 ๓๐. ในการออกใบอนุญาต  ตามข้อ  ๒๕  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ ระบุไว้
ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้
โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ใบอนุญาตตามข้อ ๒๕ ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียว และสําหรับสถานที่แห่ง
เดียว 
 

๓๑. บรรดา...
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 ๓๑. บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล
แพงพวย 
 ๓๒. กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น   คําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  กอ.๔  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ    
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เงื่อนไข ดังนี้ 
       ๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต นําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกอบด้วย 
       ๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
       ๓) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ กอ.๒ โดยประทับตราสีแดง  ว่า “ใบแทน” กํากับไว้ด้วย  
และให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
       ๔) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
       ๕) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน
สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปีของใบแทนใบอนุญาต 
 ๓๓. เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นคําร้องบอกเลิกกิจการต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ กอ.๔  
 ๓๔. หากผู้รับใบอนุญาต ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามแบบ กอ.๔ 
 ๓๕. ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 
       ๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้ แบบ กอ.๑ 
       ๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ กอ.๒ 
       ๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ กอ.๓ 
       ๔) คําขออนุญาตต่าง ๆ ให้ใช้แบบ กอ.๔ 
 ๓๖. ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง  
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ในเรื่องที่
กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ  ตามที่รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้
แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้อง และถ้าผู้ได้รับคําสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด ให้เจ้าพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรไม่เกินสิบห้าวัน 
 

๓๗. เจ้าพนัก...
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 ๓๗. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
       ๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
       ๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  
๒๕๓๕ 
       ๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.  ๒๕๓๕  
กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวง  ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัติ
นี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน  หรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
 ๓๘. คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ  
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ  ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือ
ว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่วันที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 
 ๓๙. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเ พิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 ๔๐. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแพงพวย ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
 ๔๑. ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๔๒. บรรดาใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อน
วันประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
 
 ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําร้อง (ระยะเวลา ๒ นาที) กองคลัง 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๓ นาที) กองคลัง 
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น (ระยะเวลา ๕ นาที) กองคลัง 
๔. ดําเนินการออกใบอนุญาต (ระยะเวลา ๕ วัน) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ๑๐  นาที/ราย 

 
รายการ...
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
๓. สําเนาใบอนุญาตอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
ค่าธรรมเนียม 
 
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  
    ๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง  
 ๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก  
  ๑.๑.๑.๑ การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  
   ก. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  เกินกว่า   ๕   ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว  ๒๐๐  บาท 
   ข. การลี้ยงม้า   โค  กระบือ  เกินกว่า  ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ตัว  ๔๐๐  บาท 
   ค. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  เกินกว่า  ๔๐  ตัว  ขึ้นไป  ๖๐๐  บาท 
  ๑.๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร  
   ก. การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า   ๕  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว  ๑๐๐  บาท 
   ข. การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า  ๒๐ ตัว  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ตัว  ๓๐๐  บาท 
   ค. การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า     ๔๐  ตัว  แต่ไม่เกิน    ๑๐๐   ตัว  ๕๐๐  บาท 
   ง. การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า    ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว  ๑,๐๐๐  บาท 
   จ. การเลี้ยงสุกร  เกินกว่า  ๑,๐๐๐ ตัว  ขึ้นไป  ๒,๐๐๐  บาท 
  ๑.๑.๑.๓ การเลี้ยงแพะ  แกะ  
   ก. การเลี้ยงแพะ  แกะ  เกินกว่า   ๖  ตวั  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว  ๑๐๐  บาท 
   ข. การเลี้ยงแพะ  แกะ  เกินกว่า  ๒๐ ตัว  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ตัว  ๑๕๐  บาท 
   ค. การเลี้ยงแพะ  แกะ  เกินกว่า  ๔๐ ตัว  ขึ้นไป  ๒๐๐  บาท 
 ๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตว์ปีก    
  ๑.๑.๒.๑ การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  
   ก. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  เกินกว่า   ๕๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว  ๑๐๐  บาท 
   ข. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  เกินกว่า  ๑๐๐ ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว  ๒๐๐  บาท 
   ค. การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  เกินกว่า  ๕๐๐ ตัว  ขึ้นไป  ๕๐๐  บาท 
 
 

๑.๑.๓ การเลี้ยง...
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 ๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตว์น้ํา  
  ก. ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว  ๒๐๐  บาท 
  ข. เกิน  ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว  ๔๐๐  บาท 
  ค. เกิน  ๑,๐๐๐  ตวั  ขึ้นไป  ๖๐๐  บาท 
 ๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน  
  ก. ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว  ๒๐๐  บาท 
  ข. เกิน  ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว  ๔๐๐  บาท 
  ค. เกิน  ๑,๐๐๐  ตวั  ขึ้นไป  ๖๐๐  บาท 
 ๑.๑.๕  การเลี้ยงแมลง  ๕๐๐  บาท 
    ๑.๒ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม  
 ก. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม  ตั้งแต ่  ๖  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว  ๒๐๐  บาท 
 ข. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม  ตั้งแต่  ๒๐ ตัว  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ตัว  ๔๐๐  บาท 
 ค. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม  เกินกว่า  ๔๐  ตัว  ขึ้นไป  ๖๐๐  บาท 
    ๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือให้
ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดู  หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม  หรือไม่มีก็ตาม  
 ก. พื้นที่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตร.ม.  ๕๐๐  บาท 
 ข. พ้ืนที่เกิน  ๔๐๐  ตร.ม.  ๑,๐๐๐  บาท 
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
    ๒.๑ กิจการฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการฆ่าสัตว์เพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน  
 ก. ไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
 ข. ใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๒.๒ การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมสัตว์  ขนสัตว์ ที่ยังไม่ได้ฟอก  
 ก. การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  ๕๐๐  บาท 
 ข. การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก   ๒๐๐  บาท 
    ๒.๓ การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์  ขนสัตว์  หนังสัตว์  ที่ยังมิได้แปรรูป   ๒๐๐  บาท 
    ๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์  
 ก. ไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
 ข. ใช้เครื่องจักที่มีกําลังรวมกัน  
     - ไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า   ๕๐๐  บาท 
     - ตั้งแต ่ ๑๑ – ๒๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
     - เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๕๐๐  บาท 
 

๒๕. การต้ม...
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    ๒.๕ การต้ม  การเผา  เปลือกหอย เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การ
ขายในตลาด   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๒.๖ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์  อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์ เขาสัตว์  หนัง  หนังสัตว์  
หรือส่วน  อื่นๆ  ของสัตว์  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน  
     - ไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
     - ตั้งแต ่ ๑๑ – ๒๐  แรงม้า   ๑,๕๐๐  บาท 
     - เกิน  ๒๐  แรงม้า  ๒,๐๐๐  บาท 
    ๒.๗ การผลิต  การโม่  การปุน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือ
พืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพ่ือเป็นอาหารสัตว์   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๒.๘ การสะสม  หรือการล้างคลั่ง   ๕๐๐  บาท 
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  
    ๓.๑  การผลิตเนย  เนยเทียม  
 ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า   ๕๐๐  บาท 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๑๑  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๕๐๐  บาท 
    ๓.๒ การผลิต  กะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดอง  
หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  ยกเว้น  การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
 ก. พื้นที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตร.ม.   ๕๐๐  บาท 
 ข. พ้ืนที่  ๑๐๑ – ๒๐๐  ตร.ม.   ๑,๐๐๐  บาท 
 ค. พ้ืนที่เกิน  ๒๐๐  ตร.ม.   ๑,๕๐๐  บาท 
    ๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค  ในครัวเรือน  
 ก. การผลิต  การหมักไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม   ๕๐๐  บาท 
 ข. การผลิต  การหมักเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม   ๑,๐๐๐  บาท 
 ค. การสะสม  ๑,๐๐๐  บาท 
    ๓.๔ การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
 ๕๐๐  บาท 
    ๓.๕ การนึ่งการ  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  การเผา  การแปรรูป หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต อาหารจาก
สัตว์  พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๓.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การ
เร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน   ตั้งแต่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๕๐๐  บาท 

๓.๗ การผลิต...
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    ๓.๗ การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี่ยมอ๋ี  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน    
 ก. เส้นหมี่  
     (๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
     (๒) โดยใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
 ข. เส้นก๋วยเตี๋ยว  
     (๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
     (๒) โดยใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
 ค. วุ้นเส้น   ๑,๐๐๐  บาท 
 ง. ขนมจีน  
     (๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๒๐๐  บาท 
     (๒) โดยใช้เครื่องจักร   ๔๐๐  บาท 
 จ. เต้าหู้  เกี๋ยมอ๋ี  น้ําส้ม   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๓.๘ การทําแบะแซ   ๓๐๐  บาท 
    ๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ  ยกเว้น เพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน 
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๓.๑๑ การแกะ  การล้างน้ําสัตว์  ที่ไม่ใช้ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน   ๕๐๐  บาท 
    ๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลอืง  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวด  
หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้น  การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๓.๑๓ การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
   ก. น้ําตาลชนิดอื่น  ๆ   ๒๐๐  บาท 
   ข. น้ําตาลทราย   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๓.๑๔ การผลิต  ผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรทีมีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๕๐๐  บาท 
     

๓.๑๕ การผลิต...
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    ๓.๑๕ การผลิต  การแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู  ยกเว้น  การผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร  
   ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงม้า   ๑,๕๐๐  บาท 
    ๓.๑๘ การผลิตผงชูรส  
   ก. โดยไม่ใช่เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค ยกเว้นการผลิตเพื่ออุปโภค บริโภคในครัวเรือน  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรทีมีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๕๐๐  บาท 
    ๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๕๐๐  บาท 
    ๓.๒๑ การผลิต การบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๕๐๐  บาท 
    ๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๕๐๐  บาท 
    ๓.๒๓ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน ยกเว้นเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
     ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๒,๐๐๐  บาท 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรทีม่ีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า   ๓,๐๐๐  บาท 
    ๓.๒๔ การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร   ๒,๐๐๐  บาท 
 

๓.๒๕ การผลิต...
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    ๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิต  เพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
   ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕  แรงม้า   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๓.๒๖ การเก็บ  การถนอมอาหาร  ด้วยเครื่องจักรที่มีกําลัง  ตั้งแต ่ ๕  แรงม้าข้ึนไป   ๑,๐๐๐  บาท 
๔. กิจการที่เกี่ยวกับ   ยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง  
    ๔.๑ การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  
 ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒  แรงม้า   ๕๐๐  บาท 
 ข. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๒  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
 ค. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๕  แรงม้า  ขึ้นไป   ๑,๕๐๐  บาท 
    ๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางต่างๆ    
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  หรือใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕  แรงม้า   ๕๐๐  บาท 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๔.๓ การผลิตสําลี  ผลิตภณัฑ์จากสําลี   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล   ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป    ๑,๐๐๐  บาท 
    ๔.๕ การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์  ชําระล้างต่าง ๆ    
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๕๐๐  บาท 
๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  
    ๕.๑ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๒๐๐  บาท 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๕.๒ การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ   ๕๐๐  บาท 
    ๕.๓ การผลิตแปูงมันสําปะหลัง  แปูงคูหรือแปูงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
    ๕.๔ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  
 ก. โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๑๕  แรงม้า   ๕๐๐  บาท 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า  ๑๕  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๔๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า  ๔๐  แรงม้าข้ึนไป   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๕.๕ การผลิตยาสูบ  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๕.๖ การขัด การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช การปอก  การควั่นมะพร้าว การนวดข้าว    
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 

๕.๗ การผลิต...
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    ๕.๗ การผลิต  การสะสมปุ๋ย  ยกเว้นเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน  
 ก. การผลิตปุ๋ย   ๑,๐๐๐  บาท 
 ข. การสะสมปุ๋ย   ๕๐๐  บาท 
    ๕.๘ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร    ๑,๐๐๐  บาท 
    ๕.๙ การตาก  การสะสม  หรือขนถ่ายมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก   ๑,๐๐๐  บาท 
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
    ๖.๑ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง  
  ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๓๐๐  บาท 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมไม่เกิน  ๒  แรงม้า   ๕๐๐  บาท 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๒  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
 ง. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๕  แรงม้าข้ึนไป   ๑,๕๐๐  บาท 
    ๖.๒ การหลอม การหล่อ การตี  การกลึง  การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการในข้อ  ๖.๑ 
 ก. การหลอม  หรือหล่อ  แก้ว  เหล็ก  ตะก่ัว  สังกะสี   ๑,๐๐๐  บาท 
 ข. การกลึง  โดยใช้เครื่องจักร  ต่ํากว่า  ๕  แรงม้าลงมา   ๕๐๐  บาท 
 ค. การกลึง  โดยใช้เครื่องจักร  ตั้งแต่  ๕  แรงม้าข้ึนไป   ๑,๐๐๐  บาท 
 ง. การตีโดยใช้แรงคน   ๓๐๐  บาท 
 จ. การถลุงแร่   ๒,๐๐๐  บาท 
 ฉ. การทําเครื่องแก้ว  และโลหะทุกชนิด   ๕๐๐  บาท 
 ช. การบัดกรี   ๑๐๐  บาท 
 ซ. การทําทองรูปพรรณต่าง  ๆ   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๖.๓ การเชื่อม การตัด  การรีด  การอัดโลหะ และประสานโลหะด้วยแก๊ส ไฟฟูา หรือเครื่องจักร  ยกเว้น
กิจการในข้อ ๖.๑ 
 ก. ด้วยแก๊สไฟฟูา    ๕๐๐  บาท 
 ข. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม   ๒,๐๐๐  บาท 
 ค. ด้วยเครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการ
ในข้อ ๖.๑   ๕๐๐  บาท  
    ๖.๕ การขัด  การล้างโลหะ ด้วยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการในข้อ ๖.๑ 
 ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒  แรงม้า   ๕๐๐  บาท 
 ข. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๒ – ๕ แรงม้า   ๘๐๐  บาท 
 ค. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  ๕  แรงม้าข้ึนไป   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๖.๖ การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่  
 ก. การทําเหมืองแร่   ๕,๐๐๐  บาท 
 ข. การสะสม  การแยก  คัดเลือก  หรือ  การล้างแร่   ๕,๐๐๐  บาท 
 

๗. กิจการ...
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๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
    ๗.๑ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
 ก. การต่อประกอบเครื่องยนต์เครื่องจักร เรือยนต์  รถยนต์  เรือกลไฟ   ๓,๐๐๐  บาท 
 ข. การซ่อมรถยนต์  เรือยนต์  เรือกลไฟ  โดยใช้เครื่องจักร  
     - ขนาดไม่เกิน  ๕๐  แรงม้า   ๕๐๐  บาท 
     - ขนาดเกินกว่า  ๕๐  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
     - ขนาดเกินกว่า  ๑๐๐  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  แรงม้า   ๑,๕๐๐  บาท 
     - ขนาดเกินกว่า  ๒๐๐  แรงม้าข้ึนไป   ๒,๐๐๐  บาท 
 ค. การซ่อมเครื่องจักร  เครื่องยนต์   ๑,๐๐๐  บาท 
 ง. การซ่อมจักรยานยนต์  สามล้อเครื่อง   ๒๐๐  บาท 
    ๗.๒ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล    ๓,๐๐๐  บาท 
    ๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย  และใน
การประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ดังกล่าวด้วย  
 ก. พ้ืนที่การประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตร.ม.   ๑,๐๐๐  บาท 
 ข. พ้ืนที่การประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตร.ม.  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตร.ม.   ๒,๐๐๐  บาท 
 ค. พ้ืนที่การประกอบการเกิน  ๔๐๐  ตร.ม.  แต่ไม่เกิน  ๘๐๐  ตร.ม.   ๓,๐๐๐  บาท 
 ง. พ้ืนที่การประกอบการเกิน  ๘๐๐  ตร.ม.   ๔,๐๐๐  บาท 
    ๗.๔ การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์   ๕๐๐  บาท 
    ๗.๕ การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่  
 ก. การผลิต   ๒,๐๐๐  บาท 
 ข. การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่   ๕๐๐  บาท 
    ๗.๖ การปะ  การเชื่อมยาง  
 ก. การปะเชื่อมยางโดยใช้เครื่องมือกล   ๘๐๐  บาท 
 ข. รถยนต์  หรือเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ  ที่ใช้ล้อยาง   ๔๐๐  บาท 
 ค. จักรยานยนต์  รถจักรยาน  ๒  ล้อ  และ  ๓  ล้อ   ๒๐๐  บาท 
    ๗.๗ การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตซ์   ๑,๒๐๐  บาท 
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้  
    ๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๘.๒ การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ การขุดร่อง  การทําค้ิว  หรือการตัดไม้  ด้วยเครื่องจักร 
 ก. ด้วยแรงคน   ๒๐๐  บาท 
 ข. ด้วยเครื่องยนต์  หรือเครื่องจักร  ไม่เกิน  ๒๕  แรงม้า   ๕๐๐  บาท 
 ค. ด้วยเครื่องยนต์  หรือเครื่องจักรเกินกว่า  ๒๕  แรงม้าข้ึนไป   ๑,๐๐๐  บาท 
 

๘.๓ การประดิษฐ์...
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    ๘.๓ การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักรหรือการพ่น  การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแต่ง
สําเร็จ  ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย  
 ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน  ไม่เกิน  ๕  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน  เกิน  ๕  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๓,๐๐๐  บาท 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน  เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๕,๐๐๐  บาท 
    ๘.๔ การอบไม้   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๘.๕ การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
    ๘.๖ การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้เครื่องเขียนด้วยกระดาษ  
 ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน  ๒  แรงม้า   ๕๐๐  บาท 
 ข. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันเกิน  ๒  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า   ๘๐๐  บาท 
 ค. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกิน  ๕  แรงม้าข้ึนไป   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๘.๗ การผลิตกระดาษต่าง ๆ   
 ก. ไม่ใช้เครื่องจักร   ๒๐๐  บาท 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๓,๐๐๐  บาท 
    ๘.๘ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน  ยกเว้นเพ่ือการอุปโภคในครัวเรือน  
 ก. ไม่เกิน  ๒๐  กระสอบ   ๑๐๐  บาท 
 ข. เกินกว่า  ๒๐  กระสอบ  ถึง  ๔๐  กระสอบ   ๒๐๐  บาท 
 ค. เกินกว่า  ๔๐  กระสอบขึ้นไป   ๓๐๐  บาท 
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
    ๙.๑  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 ก. พ้ืนที่การประกอบการไม่เกิน  ๕๐  ตร.ม.   ๑,๐๐๐  บาท 
 ข. พ้ืนที่การประกอบการเกิน  ๕๐  ตร.ม.  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตร.ม.   ๒,๐๐๐  บาท 
 ค. พ้ืนที่การประกอบการเกิน   ๑๕๐  ตร.ม.   ๓,๐๐๐  บาท 
    ๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ  ๙.๑  หรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล  
 ก. มีจํานวนห้องไม่เกิน  ๒๐  ห้อง   ๑,๐๐๐  บาท 
 ข. มีจํานวนห้องเกินกว่า  ๒๐  ห้อง  แต่ไม่ถึง  ๕๐  ห้อง   ๒,๐๐๐  บาท 
 ๙.๒.๑ การประกอบกิจการ  นวดแผนโบราณ  หรือนวดแผนไทย  นวดฝุาเท้า  หรือนวดอ่ืน ๆ  เว้นแต่
เป็นการให้บริการในข้อ  ๙.๑  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
  ก. มีจํานวนเตียงนวดไม่เกิน  ๒๐  เตียง   ๑,๐๐๐  บาท 
  ข. มีจํานวนเตียงนวดเกิน  ๒๑  เตียง  แต่ไม่เกิน  ๓๐  เตียง   ๒,๐๐๐  บาท 
  ค. มีจํานวนเตียงนวดเกิน  ๓๑  เตียง  แต่ไม่เกิน  ๔๐  เตียง   ๓,๐๐๐  บาท 
  ง. มีจํานวนเตียงนวดเกิน  ๔๐  เตียง   ๔,๐๐๐  บาท 

๙.๓ การประ...



-  ๑๒๕  - 
    
    ๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ  ๙.๑  หรือ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  
 ก. มีจํานวนห้องไม่เกิน   ๑๐๐  ห้อง   ๓,๐๐๐  บาท 
 ข. มีจํานวนห้องเกิน  ๑๐๐  ห้อง   ๔,๐๐๐  บาท 
    ๙.๕ การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืนใดทํานอง
เดียวกัน 
 ก. จํานวนห้องไม่เกิน  ๒๐  ห้อง   ๑,๐๐๐  บาท 
 ข. จํานวนห้องตั้งแต่  ๒๑ – ๕๐  ห้อง   ๒,๐๐๐  บาท 
 ค. จํานวนเกิน  ๕๑  หอ้งขึ้นไป   ๓,๐๐๐  บาท 
    ๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
 ก. ไม่เกิน  ๒๐ ห้อง   ๑,๐๐๐  บาท 
 ข. เกินกว่า  ๒๐  ห้อง  แต่ไม่ถึง  ๕๐  ห้อง   ๑,๕๐๐  บาท 
    ๙.๗ การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโก้เทค  คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ใน
ทํานองเดียวกัน   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๙.๘ การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 
๙.๑   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๙.๙ การจัดให้มีการเล่นสเกต  เจ็ตสกี  เคเบิลสกี  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๙.๑๐ การประกอบการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายเวชกรรม  
   ก. พ้ืนที่การประกอบการไม่เกิน  ๒๕  ตร.ม.   ๒๐๐  บาท 
   ข. พ้ืนที่การประกอบการเกิน  ๒๕  ตร.ม.  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตร.ม.   ๓๐๐  บาท 
   ค. พ้ืนที่การประกอบการเกิน  ๕๐  ตร.ม.  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตร.ม.   ๕๐๐  บาท 
   ง. พ้ืนที่การประอบการเกิน  ๑๐๐  ตร.ม.   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๙.๑๑ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้อาหารที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ ๙.๑  หรือใน
สถานพยาบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนาม  ฝึกซ้อมกอล์ฟ   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๙.๑๔ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์ หรือ สิ่งแวดล้อม 
๓,๐๐๐  บาท 
    ๙.๑๕ การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรืออวัยวะอ่ืน   ๕๐๐  บาท 
    ๙.๑๖ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๙.๑๗ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน   ๒,๐๐๐  บาท 
 

๑๐. กิจการ...



-  ๑๒๖  - 
 
๑๐. กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ  
    ๑๐.๑ การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้า  ด้วยเครื่องจักรหรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่  ๕  กี่ข้ึนไป 
   ก. การทอผ้าด้วยกี่กระตุก  ตั้งแต่  ๕  กี่  แต่ไม่เกิน  ๑๐  กี ่  ๒๐๐  บาท 
   ข. การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิน  ๑๐  กี ่  ๓๐๐  บาท 
   ค. การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
   ง. การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  เกินกว่า  ๒๐  แรงม้าข้ึนไป   ๓,๐๐๐  บาท 
    ๑๐.๒ การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุ่น   ๕๐๐  บาท 
    ๑๐.๓ การปั่นฝูาย หรือนุ่น ด้วยเครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๑๐.๕ การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร  ตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป  
   ก. ตั้งแต ่ ๒๐  เครื่องขึ้นไป   ๑,๐๐๐  บาท 
   ข. ตั้งแต ่ ๑๑ – ๒๐  เครื่อง   ๕๐๐  บาท 
   ค. ตั้งแต ่ ๖ – ๑๐  เครื่อง   ๓๐๐  บาท 
    ๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ   
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๓,๐๐๐  บาท 
    ๑๐.๗ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้า  ด้วยเครื่องจักร  
   ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕  แรงม้า   ๑,๐๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๒๐ แรงม้า   ๒,๐๐๐   บาท 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า   ๓,๐๐๐  บาท 
    ๑๐.๘ การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออื่น   ๒,๐๐๐  บาท 
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
    ๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  ยกเว้นการผลิต  เพ่ือการอุปโภคในครัวเรือน  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๑๑.๒ การระเบิด  การโม่  การปุนหินด้วยเครื่องจักร   ๔,๐๐๐  บาท 
    ๑๑.๓ การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
   ก. การสะสม  ๑,๐๐๐  บาท 
   ข. การผสม   ๒,๐๐๐  บาท 

๑๑.๕ การเจีย...



-  ๑๒๗  - 
 
    ๑๑.๕ การเจียระไน  เพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๑๑.๖ การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หิน  เป็นสิ่งของต่าง ๆ   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๑๑.๗ การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพองหรือการเผาหินปูน   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๑๑.๘ การผลิต  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น ผ้าเบรก  ผ้าคลัตซ์  
กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝูาเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น  
   ก. การผลิต  ผ้าเบรก  ผ้าคลัตซ์   ๑,๐๐๐  บาท 
   ข. การผลิต  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝูาเพดาน  ท่อน้ํา เป็นต้น   ๓,๐๐๐  บาท 
    ๑๑.๙ การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๓,๐๐๐  บาท 
    ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย    ๒,๐๐๐  บาท 
    ๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว   ๒,๐๐๐  บาท 
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี  
    ๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่ง  กรด  ด่าง  สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทําละลาย  
   ก. การผลิต   ๕,๐๐๐  บาท 
   ข. การบรรจุ  การสะสม   ๒,๐๐๐  บาท 
   ค. การขนส่ง  
       - ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร   ๒,๐๐๐  บาท 
       - เกิน  ๕,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป   ๓,๐๐๐  บาท 
    ๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ  
   ก. การผลิต   ๕,๐๐๐  บาท 
   ข. การบรรจุ  การสะสม  
       - ก๊าซบรรจุถุง   ๑,๐๐๐  บาท 
       - ปั๊มก๊าซ   ๒,๐๐๐  บาท 
   ค. การขนส่ง  
       - ไม่เกิน   ๕,๐๐๐  ลิตร   ๒,๐๐๐  บาท 
       - เกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร   ๓,๐๐๐  บาท  
    ๑๒.๓ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่ง  น้ํามัน  ปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์น้ํามันปิโตรเลียมต่าง ๆ  
   ก. จํานวนสะสมที่เกินกว่า  ๕,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป   ๑,๐๐๐  บาท 
   ข. จํานวนที่สะสมตั้งแต่  ๑,๐๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร   ๕๐๐  บาท 
   ค. จํานวนที่สะสมต่ํากว่า  ๑,๐๐๐  ลิตร   ๒๐๐  บาท 
 

๑๒.๔ การผลิต...



-  ๑๒๘  - 
 
    ๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก  
   ก. การผลิต   ๕,๐๐๐  บาท 
   ข. การสะสม  การขนส่ง   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๑๒.๕ การพ่นสี  ยกเว้นกิจการในข้อ  ๗.๑ 
   ก. การพ่นสีรถยนต์โดยเฉพาะ   ๑,๐๐๐  บาท 
   ข. การพ่นสีเพ่ือกิจการอ่ืน   ๕๐๐  บาท 
    ๑๒.๖ การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
   ก. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่  ๒  แรงม้าข้ึนไป   ๒,๐๐๐  บาท 
   ข. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๒  แรงม้า   ๕๐๐  บาท 
    ๑๒.๗ การโม่  การบดชัน  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๒๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๔๐๐  บาท 
    ๑๒.๘ การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕  แรงม้า   ๒,๐๐๐  บาท 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงม้า   ๔,๐๐๐  บาท 
    ๑๒.๙ การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์  
   ก. การผลิต   ๒,๐๐๐  บาท 
   ข. การล้างฟิล์มรูปถ่ายสี   ๕๐๐  บาท 
   ค. การล้างฟิล์มรูปถ่ายขาวดํา   ๓๐๐  บาท 
    ๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก  พลาสติกเซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๒,๐๐๐  บาท 
    ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์  การทําโม่ บด หลอม หล่อ พลาสติก เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง   ๓,๐๐๐  บาท 
    ๑๒.๑๓ การผลิตนําแข็งแห้ง   ๓,๐๐๐  บาท 
    ๑๒.๑๔ การผลิต การสะสมการขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
     ก. การผลิต   ๖,๐๐๐  บาท 
     ข. การสะสม   ๔,๐๐๐  บาท 
     ค. การขนส่ง   ๒,๐๐๐  บาท 
 

๑๒.๑๕ การผลิต...



-  ๑๒๙  - 
 
     
    ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  
     ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
     ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๒,๐๐๐  บาท 
     ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า   ๔,๐๐๐  บาท 
    ๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารกําจัดศัตรูพืช สะสมยาฆ่าแมลง สะสมปุ๋ยหรือพาหะ
นําโรค ยกเว้นเพื่อใช้ในครัวเรือน  
     ก. การผลิต   ๓๐๐  บาท 
     ข. การบรรจุ สะสม   ๕๐๐  บาท 
     ค. การขนส่ง   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ยกเว้น การผลิตเพื่ออุปโภคในครัวเรือน  
     ก. การผลิต   ๓,๐๐๐  บาท 
     ข. การบรรจุ การสะสมกาว   ๒,๐๐๐  บาท 
๑๓. กิจการอื่นๆ  
    ๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
   ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน  ๒  แรงม้า   ๕๐๐  บาท 
   ข. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกิน  ๒  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า   ๘๐๐  บาท 
   ค. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  ๕  แรงม้าข้ึนไป   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๑๓.๒ การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟูาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟูา  
   ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  ๕๐  ตร.ม.   ๕๐๐  บาท 
   ข. พ้ืนที่เกิน  ๕๐  ตร.ม.  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตร.ม.   ๑,๐๐๐  บาท 
   ค. พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตร.ม.   ๑,๕๐๐  บาท 
    ๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๑๓.๔ การพิมพ์แบบพิมพ์ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร    ๑,๐๐๐  บาท 
    ๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้  
   ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตร.ม.   ๕๐๐  บาท 
   ข. พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตร.ม.   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
   ก. พ้ืนทีไ่ม่เกิน  ๔๐๐  ตร.ม.   ๑,๐๐๐  บาท 
   ข. พ้ืนที่เกิน  ๔๐๐  ตร.ม.  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตร.ม.   ๑,๕๐๐  บาท 
   ค. พ้ืนที่เกิน  ๑,๐๐๐  ตร.ม.   ๒,๐๐๐  บาท 
 

๑๓.๗ การล้าง...



-  ๑๓๐  - 
 
    ๑๓.๗ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว  
   ก. โดยไม่ใช่เครื่องจักร   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักร   ๑,๐๐๐  บาท 
    ๑๓.๘ การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ  
   ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕  แรงม้า   ๕๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๕๐๐  บาท 
    ๑๓.๙ การก่อสร้าง  
   ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๕  แรงม้า   ๑,๐๐๐  บาท 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงม้า แต่ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า   ๑,๕๐๐  บาท 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า   ๒,๐๐๐  บาท 
    ๑๓.๑๐ กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา   ๓,๐๐๐  บาท 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพงพวย  โทรศัพท์ ๐  ๓๒๗๔  ๕๓๔๑ 


