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คํานํา 
 
  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘   
ตามมาตรา  ๗   ไดกําหนดให   “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต  ผูอนุญาตจะตอง
ทําคูมือสําหรับประชาชน”  โดยมีเปาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของประชาชนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ 
เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ  

  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ประกอบดัวยภารกิจงานใน
การบริการประชาชนตามอํานาจหนาที่ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่มาติดตอราชการ รับทราบขั้นตอน 
ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตขององคการบริหารสวนตําบลปยูุด 
 
       องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
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สารบัญ 
 

           เรื่อง                 หนา 
ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น        ๓ 
งานจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่        ๙ 
งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน                 ๑๖ 
งานจัดเก็บภาษีปาย                  ๒๒ 
งานการขออนุญาตกอสรางอาคาร        ๒๙ 
งานสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค                 ๓๒ 
งานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรักษาความสงบเรียบรอย/การสงเคราะหผูประสบภัย  ๓๓ 
งานรับแจงเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน       ๓๕ 
งานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ     ๓๖ 
งานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด        ๔๔ 
งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   ๕๑ 
งานการขออนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ     ๕๗ 
งานการบริการผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวยเอดส       ๖๓ 
งานการบริการขอมูลขาวสาร        ๗๘ 
งานการบริการขอมูลขาวสารระบบสารสนเทศ      ๗๙ 
งานการบริการจดทะเบียนพาณิชย        ๘๐ 
งานการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย        ๙๕ 
 

ตัวอยางแบบฟอรมและการกรอกขอมูล    
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ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น 
๑.  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล 

          โครงสรางและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง แบงเปน ๒ ฝาย  คือ 
๑.  สภาองคการบริหารสวนตําบล 
๒.  นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

            สภาองคการบริหารสวนตําบล 
สภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มาจาก               

การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในหมูบานละ ๆ  1  คน  โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระดํารง
ตําแหนง  ๔ ป 
            สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังนี ้

(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร 
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
  (๒)  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

  (๓)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย  
นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

 

 นายกองคการบริหารสวนตําบล 
                 นายกองคการบริหารสวนตําบล  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป   
                 นายกองคการบริหารสวนตําบล อาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลไดไมเกินสองคน 
และอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลไดหนึ่งคน 
 
นายกองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาที่ดังนี ้

(๑)  กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหาร   
สวนตําบลให เปนไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ                    
และขอบังคับทางราชการ 

(๒)  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
(๓)  แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหาร 

สวนตําบล 
(๔)  วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 
(๕)  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
(๖)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน 
๒. บทบาทและอาํนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

                องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล               
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน  ดังนี้ 
   มาตรา  ๖๖   องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม  
และวัฒนธรรม  
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มาตรา ๖๗  ภายใตบังคบักฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการ 
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
  (๑)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

(๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และทีส่าธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล 

(๓)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
(๔)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ 
(๗)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๘)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
(๙)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ 

จําเปนและสมควร 
            มาตรา  ๖๘  ภายใตบังคับกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
(๒)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(๓)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
(๔)  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
(๕)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
(๖)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครวั 
(๗)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๙)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
(๑๐)  ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือ  และทาขาม 
(๑๑)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
(๑๒)  การทองเที่ยว 
(๑๓)  การผังเมือง  

 

                   องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒   ดังนี ้
   มาตรา ๑๖  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ                  
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี ้

(๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
(๒)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(๓)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
(๔)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  
(๕)  การสาธารณูปการ 
(๖)  การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
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(๗)  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
(๘)  การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๙)  การจัดการศึกษา 
(๑๐)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(๑๑)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ 

ทองถ่ิน 
(๑๒)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 
(๑๓)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(๑๔)   การสงเสริมการกีฬา 
(๑๕)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
(๑๗)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๑๘)  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(๑๙)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๒๒)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(๒๓)  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพและ 

สถานที่อ่ืน ๆ 
(๒๔)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
(๒๕)  การผังเมือง 
(๒๖)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘)  การควบคุมอาคาร 
(๒๙)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐)   การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน 

ชีวิตและ ทรัพยสิน 
(๓๑)  กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศ 

กําหนด 
 

๓. โครงสรางการจัดแบงสวนราชการและการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
การจัดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  ประกอบดวย 

๑. สํานักปลัด 

มีหัวหนาสํานักปลัดเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 

งานวางแผนอัตรากําลัง  งานกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน  งานบรรจุ แตงตั้งการเลื่อนระดับ  
งานโอน ยาย  งานทะเบียนประวัติและบัตร  งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  งานประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
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พิจารณาความดีความชอบ  งานดําเนินการทางวินัย  งานเกี่ยวกับการออกจากราชการ  งานเสนอขอ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ  และประกาศเกียรติคุณ  งานธุรการ  งานสารบรรณกลาง  งานรัฐพิธี  พิธีการตาง ๆ  งาน
ประชาสัมพันธหนวยงาน  งานรับรอง งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานท่ีราชการ   งานดานนิติการ   
และดําเนินคดี   งานเก่ียวกับตราขอบัญญัติ ระเบียบของหนวยงาน  งานเก่ียวกับขอมูลขาวสารงานเก่ียวกับเรื่องราว
รองทุกข  งานเก่ียวกับการถายโอนภารกิจตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  งานเก่ียวกับการ
ประชุมกรรมการตาง ๆ  งานสิทธิสวัสดิการ  ทะเบียนประวัติ  การพัฒนาอบรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  งานสงเสริมประชาธิปไตย  งานเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  งานจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  งานจัดทําระบบ
ขอมูล (ศูนยขอมูล) งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป/รายจายเพิ่มเติม  งานเกี่ยวกับโครงการเงิน
อุดหนุนตาง ๆ  งานโครงการตามพระราชดําริ  งานการจัดการสิ่งแวดลอม  งานประสานหนวยงานตาง ๆ ราชการที่
มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใด  งานอื่น ๆ ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

งานใหบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งานศูนยบริการสาธารณสุข การสงเสริม
สุขภาพ  การปองกันและบําบัดโรค  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การควบคุมบําบัดน้ําเสีย  การดูแลรักษา 
สวนสาธารณะ  ปองกันและบําบัดยาเสพติด  งานอื่น ๆ ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย  

งานสงเสริมการกีฬา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  งานสงเสริมการศึกษา    
งานสังคมสงเคราะห  งานหองสมุดประชาชน  งานอื่น ๆที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

 

๒. สวนการคลัง 

มีผูอํานวยการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคบับัญชา  และรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของกองคลังองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานการเบิกจาย รับ นําสง เก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานเก่ียวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายและอนุมัติฎีกา งานเก่ียวกับ
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และเงินอ่ืน ๆ งานคําขอเบิกเงิน สวัสดิการตาง ๆ งานจัดทําบัญชี งานทะเบียนคุม
รายได รายจายทุกประเภทและจัดทําทะเบียนคุมเงิน งานจัดทํางบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพยสิน 
งบหนี้สิน-เจาหนี้ และเงินสะสมประจําเดือนประจําป งานจัดทําขอมูลสถิติการคลัง งานควบคุมการเบิกจายเงิน
งบประมาณ งานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุ งานเก่ียวกับการซอมแซม บํารุงรักษาพัสดุ งานจําหนายพัสดุ 
ครุภัณฑ หรือทรัพยสิน งานการควบคุมรับ จายพัสดุ งานตรวจสอบการรับ จายพัสดุประจําป งานเก่ียวของกับ
ทรัพยสิน งานจัดเก็บภาษีงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 
 

๓. กองชาง 

มีผูอํานวยการกองชางองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกองโยธาองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ     

งานสํารวจและจัดทําโครงการ งานออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบการกอสราง                    
งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตาง ๆ งานการควบคุมอาคาร งานจัดทําแผนที่และแผนผังตาง ๆ งานประมาณ
การโครงการตาง ๆ งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเก่ียวกับผลงานของกองชาง งานกําหนดราคากลางของวัสด ุ           
และงานตาง ๆ ของทองถ่ิน งานวางแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง งานควบคุมการกอสราง งานคุม
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การซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค งานเก่ียวกับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานระบายน้ํา งานสนามกีฬาองคการบริหารสวนตําบล งานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 
 

       4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  มีผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา  
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองโยธาองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 

 มีภาระหนาที่เก่ียวกับงานจัดการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานสงเสริมและ
สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของโดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 2 งานคือ 

1. งานสงเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่รับผดิชอบ ดังนี ้
- งานสงเสริมและสนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน 
- งานสงเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- งานสนับสนุนกิจการศาสนา 
- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน 
- งานสนัทนาการ 
- งานอื่นๆที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
2. งานกิจการโรงเรียน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
- งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานหองสมุดและเครือขายทางการศึกษา 
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- งานสงเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพรเก่ียวกับการศึกษา 
- งานอื่นๆที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

อัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 

๑.  พนักงานสวนตําบล  จํานวน   4 คน 
2.  ลูกจางประจํา  จํานวน             1        คน 
3.  ครูผูดูแลเด็ก   จํานวน             1        คน 
4.  พนักงานจาง ตามภารกิจ จํานวน   18 คน 
5.  พนกังานจางทั่วไป  จํานวน   6       คน 
    รวมทั้งสิ้น  30     คน 
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กระบวนงานบริการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลปูยุด 
ที่กระทรวงมหาดไทยไดแนะนําใหลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 

จํานวน  ๑๖  กระบวนงาน 
ที ่ กระบวนงานบริการประชาชน หมายเหตุ 
๑ จัดเก็บภาษีบาํรุงทองท่ี  
๒ จัดเก็บภาษโีรงเรือนและทีด่นิ  
๓ จัดเก็บภาษีปาย  
๔ ขออนุญาตกอสรางอาคาร 

กรณีท่ัวไป 
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พ้ืนที่กอสราง 
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีขออนุญาตกอสรางตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

๕ สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค  
๖ ชวยเหลือสาธารณภัย  
๗ รับแจงเรื่องราวรองทุกข  
๘ การขออนุญาตประกอบกิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ 

 - ขออนุญาตใหม / ตอใบอนุญาต 
 

๙ การขออนุญาตจดัตั้งตลาด 
- ขออนุญาตใหม / ตอใบอนุญาต 

 

๑๐ การขออนุญาตจดัตั้งสถานทีจ่ําหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร (พ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.)  
๑๑ การขออนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

- ขออนุญาตใหม / ตอใบอนุญาต 
 

๑๒ รับแจงข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส  
๑๓ ใหบริการขอมลูขาวสารของทางราชการ  
๑๔ ใหบริการขอมลูขาวสารระบบสารสนเทศ  
๑๕ การข้ึนทะเบียนพาณิชย  
๑๖ งานการบริการจัดเก็บขยะมลูฝอย  
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
(กระบวนงานท่ี  ๑  จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่) 

  ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที ่พ.ศ. ๒๕๐๘ (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 
            ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
          
      
         
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
สรุป กระบวนงานบริการ  ๕  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  ๕  นาท ี
 เพ่ือความสะดวก เอกสารที่ตองนํามา 
   กรณีชําระปกติ 

๑. ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา   
   กรณีการประเมินใหม 

๑. สําเนาทะเบียนบาน 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    
๓. สําเนาเอกสารสิทธิ ์  
๔. สําเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดิน  

  กรณีเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดิน 
๑. ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา 
๒. เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 

ผูชําระภาษีฯ แจงความจํานงขอชําระภาษี 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 

เจาหนาที่แจงประเมินภาษี 

ผูชําระภาษีกรอกขอมูลแสดงรายการภาษี 

ชําระภาษี 
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๓. บัตรประจําตัวประชาชน 
๔. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
 

สถานท่ีติดตอ  งานจัดเก็บรายได  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
                โทร 037-218439   
 
การรับเรื่องรองเรียน     
   ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง    

โทร 037-218439   
e-mail : admin@nongsang.go.th
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การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ 
  ภาษีบํารุงทองที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจาของที่ดิน ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบัญชีอัตราภาษี
บํารุงทองที่ ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก ที่ดินที่เปนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิใ์นที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยูในท่ีดินที่ไมเปนกรรมสิทธิข์องเอกชน ที่ดินที่ตองเสีย
ภาษีบํารุงทองที่ ไดแก พื้นที่ดิน และพ้ืนที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย โดยไมเปนที่ดินท่ีเจาของที่ดินไดรับการยกเวน
ภาษีหรืออยูในเกณฑลดหยอน 
 
ที่ดินท่ีเจาของที่ดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ไดแก 
  ๑. ที่ดินที่เปนที่ตั้งพระราชวังอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  ๒. ที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดินของรัฐที่ใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิไดหา
ผลประโยชน 
  ๓. ที่ดินของราชการสวนทองถิ่นที่ใชในกิจการของราชการสวนทองถ่ินหรือสาธารณะโดยมิไดหา
ผลประโยชน 
  ๔. ที่ดินที่ใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ 
  ๕. ที่ดินที่ใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะใชประกอบศาสนกิจ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน 
  ๖. ที่ดินที่ใชเปนสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน 
  ๗. ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรอืการทาเรือของรัฐ หรือใชเปนสนามบินของรัฐ 
  ๘. ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือน ที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแลว 
  ๙. ที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เจาของที่ดินยินยอมใหทางราชการใชเพ่ือสาธารณะประโยชน 
  ๑๐. ที่ดินที่ตั้งขององคการสหประชาชาต ิทบวงการชํานญัพิเศษของสหประชาชาติหรือองคการระหวาง
ประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
  ๑๑. ที่ดินที่เปนที่ตั้งของสถานทูต หรือสถานกงศลุ ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 
  ๑๒. ที่ดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
ผูมีหนาทีเ่สียภาษีบํารุงทองที ่
  ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ ๑ มกราคมของปใด มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับปนั้น 
 
กําหนดระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษ ี
  ใหเจาของท่ีดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทอu๓๕๙๑ .ที่ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.๕) ณ สํานักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทองท่ีซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของ
ที่ดิน แบบแสดงรายการที่ไดยื่นไวนั้นใชไดทุกปในรอบระยะเวลา ๔ ปนั้น 
อัตราภาษีและการคํานวณภาษี 
  อัตราภาษี 
  ๑. อัตราภาษีบํารุงทองที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัต ิแบงเปน ๓๔ อัตรา 
  ๒. ราคาปานกลางท่ีดินเกินไรละ ๓๐,๐๐๐ บาทใหเสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดิน ๓๐,๐๐๐ บาท
แรก เสียภาษี ๗๐ บาท 
  ๓. สวนที่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เสียภาษี ๑๐,๐๐๐ บาท ตอ ๒๕ บาท 
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  ๔. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุก 
   - เสียก่ึงอัตรา 
   - ดวยตนเอง ไมเกินไรละ ๕ บาท 
   - ที่ดินวางเปลา เสียเพ่ิม ๑ เทา 
  การคํานวณภาษ ี
  ภาษีบํารุงทองที่ คํานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่กําหนดขึ้น
เพ่ือใชในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี 
  เนื้อที่ดินเพื่อคํานวณภาษี (ไร) = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑลดหยอน 
  คาภาษีตอไร = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ทาย พ.ร.บ.ฯ 
 
หลักฐานที่ใชประกอบในการเสียภาษ ี
  ๑. บัตรประจําตัวประชาชน 
  ๒. สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓. หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท 
  ๔. หลักฐานที่แสดงถึงการเปนเจาของที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน น.ส.๓ 
  ๕. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีครั้งสุดทาย (ถามี) 
  ๖. หนังสือมอบอํานาจกรณีที่ใหผูอ่ืนมาทําการแทน 
  กรณทีี่เปนการเสียภาษีในปท่ีไมใชปที่ยื่นแบบ ภบท. ๕ ใหนํา ภบท.๕ ทอนที่มอบใหเจาของที่ดิน หรือ
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีครั้งสุดทายมาดวย 
 
ขัน้ตอนในการติดตอขอชําระภาษี 
  ๑. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที ่๑ มกราคม ของปท่ีมีการตีราคาปาน
กลางท่ีดิน 
   ๑) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.๕) พรอมดวยหลักฐานที่
ตองใชตอเจาหนาที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
   ๒) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมิน (ภบท.๙หรือ 
ภบท.๑๐) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดภายในเดือนมีนาคม 
   ๓) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของท่ีดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแตกรณี
ไดรับใบแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภาษีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 
  ๒. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
   ๑) เจาของที่ดินที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินหรือเปนผูไดรับโอนที่ดินข้ึนใหม ตองมายื่น
แบบแสดงรายการท่ีดินหรือยื่นคาํรองขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด ๓๐ วัน 
นับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใชแบบ ภบท.๕ หรือ ภบท.๘ แลวแตกรณี 
   ๒) เม่ือเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
   ๓) เจาหนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
  ๓. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณเีปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไป 
หรือมีเหตุอยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป 
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   ๑) เจาของที่ดินยื่นคาํรองตามแบบ ภบท.๘ พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาพนักงานประเมิน
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 
    ๒) เจาพนักงานประเมินจะออกใบรับให 
   ๓) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
   ๔) การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางาของที่ดินใหผูรับ
ประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 
เงินเพิ่ม 
  เจาของที่ดินผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ตองเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังตอไปนี้ 
  ๑. ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงนิเพ่ิมรอยละ ๑๐ ของคาภาษีบํารุงทองที่เวน
แตกรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ให
เสียเงินเพ่ิมรอยละ ๕ ของคาภาษีบํารุงทองท่ี 
  ๒. ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสีย
เงินเพ่ิมรอยละ ๑๐ ของคาภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีเจาของที่ดินไดมาขอแกไขแบบแสดง
รายการที่ดินใหถูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน 
  ๓. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุง
ทองท่ีลดนอยลงใหเสียเงินเพ่ิมอีก ๑ เทา ของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม 
  ๔. ไมชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงนิเพ่ิมรอยละ ๒๔ ตอปของจํานวนเงินที่ตองเสีย
ภาษีบํารุงทองที่ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน และไมนําเงินเพ่ิมตาม ขอ ๑ - ขอ ๔ มารวมคํานวณดวย 
บทกําหนดโทษ 
  ๑. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคาํเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคาํอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐาน
เท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ๒. ผูใดจงใจไมมาหรือยอมชี้เขต หรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรอืท้ังจําทั้งปรับ 
  ๓. ผูใดขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการสํารวจเนื้อที่ดิน หรือปฏิบัติหนาที่เพื่อการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ี
คางชําระหรือขัดขวางเจาพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรอืท้ังจําทั้งปรับ 
  ๔. ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งใหมาใหถอยคาํหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือสั่งให
ปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพ่ือประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ หรือไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสาร
อันควรแกเรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
การลดหยอน/การยกเวน/การลดภาษ ี
การลดหยอนภาษี มาตรา ๒๒ 
  บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงที่อยูในจังหวัดเดียวกัน และใชที่ดินนั้น             
เปนที่อยูอาศัยของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 
 (๑) เขตองคการบริหารสวนจังหวัด ใหลดหยอน ๓ - ๕ ไร 
 (๒) เขตเทศบาลตําบลหรือเขตสุขาภิบาล ใหลดหยอน ๒๐๐ - ๔๐๐ ตารางวา 
 (๓) เขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตําบลและเขตเมืองพัทยาใหลดหยอน ๕๐-๑๐๐ ตารางวา 
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 (๔) ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหลดหยอน ดังตอไปนี้ 
   - ทองที่ที่มีชุมชนหนาแนนมาก ใหลดหยอน ๕๐ - ๑๐๐ ตารางวา 
   - ทองที่ที่มีชุมชนหนาแนนปานกลาง ใหลดหยอน ๑๐๐ ตารางวา - ๑ ไร 
   - ทองที่ชนบท ใหลดหยอน ๓ - ๕ ไร 
  บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหไดรับลดหยอนรวมกัน ตามหลักเกณฑขางตน                  
การลดหยอนใหลดหยอนสําหรับที่ดนิในจังหวัดเดียวกัน 
การยกเวน การลดภาษ ีมาตรา ๒๓ 
  ๑. ปที่ลวงมาที่ดินที่ใชเพาะปลูกเสียหายมากผิดปกติ หรือ 
  ๒. เพาะปลูกไมไดดวยเหตุพนวิสัย 
  ๓. ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวน หรือลดภาษีไดตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
การอุทธรณ การฟองศาล 
  ถาเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลว 
เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงานประเมิน
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดนิหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณีการอุทธรณ
ไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดใหขอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือ  
คําพิพากษาของศาลผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ได
รับคําแจงวินิจฉัยอุทธรณ 
 
การขอคืนภาษีบํารุงทองที่ 
  ผูที่เสียภาษีบํารุงทองที่โดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียเกินกวาที่ควรจะตองเสียผูนั้นมีสิทธ ิ
ขอรับเงินคืนภายใน ๑ ปไดโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน ๑ ป นับแตวันที่เสียภาษีบํารุงทองที่ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
(กระบวนงานท่ี  ๒   จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) 

๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
 -  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๔) 

๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
สรุป  กระบวนการ ๕ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๕ นาที/ราย 

เพื่อความสะดวก เอกสารที่ตองนํามา 
 ๑. ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา 
 ๒. สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 ๔. เอกสารสิทธิการถือครองกรรมสทิธิ ์
 
สถานท่ีติดตอ  งานจัดเก็บรายได  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
                โทร 037-218439   
 
 
 
 

เจาหนาที่แจงประเมินภาษี 

ผูชําระภาษีกรอกขอมูลแสดงรายการภาษี 

เจาหนาที่รับชําระคาภาษีพรอมออกใบเสร็จรับเงนิ 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 

ผูชําระภาษีฯ แจงความจํานงขอชําระภาษี 
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การรับเรื่องรองเรียน     
   ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง    

โทร 037-218439   
e-mail : admin@nongsang.go.th
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ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

      ความรูทั่วไป  
๑. ทรัพยสินท่ีตองเสียภาษี 

ประเภททรัพยสินที่ตองเสียภาษี  ไดแก อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ กับท่ีดินตอเนื่อง
ตอเนื่อง ซึ่งใชปลูกสรางอาคารนั้น ๆ รวมถึงบริเวณตอเนื่องกันซึ่งตามปกติใชประโยชนไปดวยกันกับอาคาร 
โรงเรือน สิ่งปลูกสรางนั้น ๆ ซึ่งเจาของกรรมสิทธิ์ ไดนําทรัพยสินดังกลาวออกหาผลประโยชนตอบแทน
นอกเหนือจากการอยูอาศัยของตนเองโดยปกติหรือนําไปใหผูอื่นใชประโยชนไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม   

๒. ทรัพยสินท่ีไดรับยกเวนภาษี 
๑. พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน 
๒. ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใหในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพยสินของการรถไฟแหง

ประเทศไทยที่ใชในกิจการรถไฟโดยตรง 
๓. ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทํากิจการอันมิใชเพ่ือเปนผล

กําไรสวนบุคคล  และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
๔. ทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะศาสนกิจอยางเดียวหรือเปนที่อยูของสงฆ 
๕. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆ  ซึ่งปดไวตลอดป  และเจาของมิไดอยูเองหรือใหผูอ่ืนอยู  

นอกจากคนเฝาในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ  หรือในที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกัน 
๖. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติท่ีผูเชาซื้ออาศัยอยูเองโดยมิไดใชเปนที่เก็บ

สินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม  หรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได 
๓. การขอลดหยอนคาภาษี 

การลดหยอนภาษี การขอยกเวนภาษี การงดเวน การขอปลดภาษี จะกระทําไดตามกรณี ดังนี ้
 -  ถาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายใหลดคารายปของ 

ทรัพยสินนั้นตามสวนที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไมไดทําขึ้น  แตในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ 
ตองเปนทีซ่ึ่งยังใชไมได  (มาตรา ๑๑) 

     -  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ  ซึ่งทําขึ้นในระหวางปนั้น  ใหถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือน 
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ   นั้นไดมีข้ึนและสําเร็จจนควรเขาอยูไดแลวเทานั้นมาเปนเกณฑคํานวณคารายป
(มาตรา ๑๒) 

  - ถาเจาของโรงเรือนใดติดตั้งสวนควบที่สําคัญมีลักษณะเปนเครื่องจักรกลไก  เครื่องกระทําหรือ 
เครื่องกําเนิดสินคา   เพ่ือใชดําเนินการอุตสาหกรรมบางอยาง  เชน  โรงสี  โรงเลื่อย ฯลฯ  ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ  
ในการประเมินใหลดคารายปลงเหลือหนึ่งสามของคารายปของทรัพยสินนั้น  รวมท้ังสวนควบดังกลาวแลว                
(มาตรา ๑๓) 

- เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนไดรับความเสียหาย เพราะทรัพยสินวางลง หรือ
ทรัพยสินชํารุดจําเปนตองซอมแซมสวนสําคัญ เจาของโรงเรือนสิ่งปลูกสรางมีสิทธิของลดคาภาษีได โดยยื่นคํารอง
ตอพนักงานเจาหนาที่ ทั้งนี้เปนไปตามดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ท่ีจะลดคาภาษีลงตามสวนที่เสียหาย หรือ
ปลดคาภาษีทั้งหมดก็ได 
 ๑.๔    ผูมีหนาที่เสียภาษี 
  ผูมีหนาที่เสียภาษี  คือ  เจาของทรัพยสิน  แตถาที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ  
เปนของคนละเจาของกัน เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ  ตองเปนผูเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
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๑.๕   กําหนดระยะเวลาใหยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี 
     ใหผูรับประเมินยื่นแบบแจงรายการทรัพยสินเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒)   

ตอพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยู  ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 
๑.๖   ฐานภาษี 
         ฐานภาษี   คือ  คารายปของทรัพยสิน 
 คารายป  หมายถึง  จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ ในกรณีท่ีทรัพยสินนั้น 

ใหเชา ใหถือวาคาเชาคือคารายป  แตถาเปนกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ทําใหพนักงานเจาหนาที่เห็นวา คาเชานั้น  
มิใชจํานวนเงินอันสมควรที่จะใหเชาได  หรือเปนกรณีที่หาคาเชาไมได เนื่องจากเจาของทรัพยสินดําเนินกิจการเอง
หรือดวยเหตุประการอ่ืน  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมินคารายปไดโดยคํานึงถึงลักษณะของทรัพยสิน 
ขนาด พื้นที่ ทําเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพยสินนั้นไดรับประโยชน 

๑.๗   อัตราภาษ ี
อัตราภาษีใหเสียในอัตรารอยละสิบสองจุดหาของคารายป 

ขั้นตอนการยื่นแบบแจงรายการเสียภาษี 
๑   การยื่นแบบพมิพเพื่อแจงรายการทรัพยสิน  ใหผูรบัประเมินกรอกรายการในแบบพิมพ    

(ภ.ร.ด.๒) ตามความเปนจรงิตามความรูเห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาว 
พรอมท้ังลงวันที ่ เดือน ป และลงลายมือชื่อของตนกํากับไวแลวสงคืนไปยังพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลปูยุด การสงแบบพิมพ  จะนําไปสงดวยตนเอง  มอบหมายใหผูอ่ืนไปสงแทน  หรือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนก็ได   (ใหถือวันที่สงทางไปรษณียเปนวันยื่นแบบพิมพ) 

๒  เอกสารหลักฐานท่ีตองใชประกอบการยื่นแบบแจงรายการเสียภาษ ี
กรณีโรงเรือนรายเกา  ใหยื่นแบบแจงรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒) พรอมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษ ี

ครั้งสุดทาย  (ถามี) 
        กรณีโรงเรือนรายใหม  ใหเจาของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางท่ียังไมเคยยื่นแบบแจงรายการ
เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินมากอน  ยื่นแบบแจงรายการเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดจากปที่ไดมีการ 
ใชประโยชนในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น โดยยื่นแบบแจงรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒)   ตอพนักงานเจาหนาที่  
พรอมหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี ้

-     สําเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสรางโรงเรือน   หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น 
-     สําเนาหนังสือสัญญาซือ้ขาย  หรือสัญญาใหที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
-    หลักฐานการเปดดําเนินกิจการ  เชน  หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย  
      หนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน/บริษัท 
-    ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน 
-     สัญญาเชาบาน 
-    หนังสือมอบอํานาจ  (กรณไีมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเองพรอมติดอากรแสตมป    

 ๓    การชําระภาษ ี
          ใหผูรับประเมินที่ไดรับแจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) นําเงินไปชําระภายใน ๓๐ วัน  นับแต       
วันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมินโดยชําระภาษีไดที่งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย ฝายพัฒนารายได 
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลปูยุด การชําระภาษีจะชําระโดยการสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือ  
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เซ็คท่ีธนาคารรับรองทางไปรษณียลงทะเบียนก็ไดโดยสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลปูยุด และใหถือเอาวัน
สงทางไปรษณียเปนวันรับชําระภาษี 

๔   การผอนชําระภาษี 
  ผูมีสิทธิขอผอนชําระภาษีได  ๓ งวด  โดยไมเสียเงินเพ่ิมมีเงื่อนไข  ดังนี้ 

๑.     ผูมีหนาที่เสียภาษีจะขอผอนชําระคาภาษีก็ได   โดยวงเงินคาภาษีที่จะขอผอน 
                             ชําระนั้นจะตองมีจํานวนตั้งแตเกาพันบาทขึ้นไป 

๒.     ไดยนืแบบพิมพเพื่อแจงการการทรัพยสินตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเดือน 
                             กุมภาพันธของปนั้น 
  ๓.     ไดแสดงความจํานงขอผอนชําระคาภาษีเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่  
            ภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมนิ 

เงินเพิ่ม 

เงินภาษีคางชําระใหเพ่ิมจํานวนตามอัตรา  ดังนี้ 
๑. ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันถัดจาก 
     วันที่ไดรับแจงการประเมิน  ใหเพิ่มรอยละ  ๒.๕  ของคาภาษีที่คาง 
๒. ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน  ใหเพ่ิมรอยละ   ๕   ของคาภาษีที่คาง 
๓.  ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน  ใหเพ่ิมรอยละ  ๗.๕   ของคาภาษีท่ีคาง 
๔.  ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน  ใหเพ่ิมรอยละ   ๑๐  ของคาภาษีที่คาง 
ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพ่ิมภายในสี่เดือน   ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจออก 

คําสั่งเปนหนังสือใหยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซึ่งคางชําระคาภาษี  เพ่ือนําเงินมาชําระเปน                
คาภาษี  เงินเพ่ิม   คาธรรมเนียม  และคาใชจายโดยมิตองของใหศาลสั่งหรือออกหมายยึด 
       ถาคาภาษีคางอยูและยังมิไดชําระขณะเม่ือทรัพยสินไดโอนกรรมสิทธิ์ไปเปนของเจาของใหม               
โดยเหตุใด  ๆ   ก็ตาม  เจาของคนเกาและคนใหมเปนลูกหนี้คาภาษีนั้นรวมกัน  (มาตรา ๔๕) 
 
การอุทธรณภาษ ี

เมื่อผูรับประเมิน  ไดรับแจงกาประเมินแลวไมพอใจการประเมินของพนักงานเจาหนาที่ โดยเห็นวา 
การประเมินไมถูกตอง  หรือเห็นวาคาภาษีสูงเกินไป ก็มีสิทธิยื่นคํารองของให พิจารณาการประเมินใหม                       
ตอผูบริหารทองถ่ิน 
       โดยกรอกในแบบพิมพ (ภ.ร.ด.๙)  ยื่นแบบดังกลาวที่ องคการบริหารสวนตําบลปูยุด ภายใน  ๑๕ วัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน หากพนเวลาดังกลาว  ผูรบัประเมินหมดสิทธิที่จะขอใหพิจารณาการประเมินใหม 
และไมมีสิทธินําคดีข้ึนสูศาลเวนแตในปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น 
       เม่ือผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลว  ผลเปนประการใดจะแจงคําชี้ขาดไปยังผูยื่นคํารองอุทธรณเปน
ลายลักษณอักษร   หากผูรับประเมินเห็นดวยหรือไมพอใจในคําชี้ขาดดังกลาว  ยอมมีสิทธินําคดีไปสูศาลเพ่ือแสดง
ใหศาลเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองก็ได แตตองภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันรับแจงความใหทราบคําชี้ขาดนั้น 

บทกําหนดโทษ 
มาตรา  ๔๖  ผูใดละเลยไมแสดงขอความที่กลาวไวในมาตรา  ๒๐  เวนแตจะเปนดวยเหตสุุดวิสัย 

ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
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       มาตรา ๔๗ ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่  ไมแจง
รายการเพ่ิมเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกรอง ไมนําพยานหลักฐานมาแสดง  หรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงาน
เจาหนาที่ซักถามตามความในมาตรา  ๒๑  และ  ๒๒  ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 มาตรา  ๔๘  ผูใด 

(ก) โดยรูอยูแลวหรือจงใจยื่นขอความเท็จ  หรือใหถอยคาํเท็จ  หรือตอบคาํถามดวยคําอันเปนเท็จหรือ 
นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสิน  
ของตนตามที่ควรก็ดี 

(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดทั้งสิ้น ที่จะ 
หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี  ทานวาผูนั้นมีความผิด 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

***************************************** 
ที่มา:      พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

              
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
(กระบวนงานท่ี  ๓   จัดเก็บภาษปีาย) 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๔) 
           ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ผูชําระภาษีฯ แจงความจํานงขอชําระภาษี 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 

เจาหนาที่แจงประเมินภาษี 

ผูชําระภาษีกรอกขอมูลแสดงรายการภาษี 

เจาหนาที่รับชําระคาภาษีพรอมออกใบเสร็จรับเงนิ 
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สรุป  กระบวนการ ๕ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๕ นาที/ราย 
 

เพื่อความสะดวก เอกสารที่ตองนํามา 
 ๑. ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา 
 ๒. สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 ๔. เอกสารสิทธิการถือครองกรรมสิทธิ ์
 

สถานท่ีติดตอ  งานจัดเก็บรายได  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
                โทร 037-218439   
 
การรับเรื่องรองเรียน     
   ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง    

โทร 037-218439   
e-mail : admin@nongsang.go.th
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การจัดเก็บภาษีปาย 
 

๑. ปายที่ตองเสียภาษี 
  ๑.๑ ปายที่ตองเสียภาษีปาย ไดแก ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา               
หรือ ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย 
ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีใด ๆ 
  ๑.๒ ไมเปนปายที่ไดรับการยกเวนภาษีปาย 
 
๒. ปายที่ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีปาย ไดแก 
  ๒.๑ ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ 
  ๒.๒ ปายที่แสดงไวที่สินคา หรือที่สิ่งหอหุมหรือบรรจุสินคา 
  ๒.๓ ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว 
  ๒.๔ ปายที่แสดงไวที่คนหรือสัตว 
  ๒.๕ ปายท่ีแสดงไวภายในอาคารท่ีใชประกอบการคา หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่งเปน                
ที่รโหฐาน ทั้งนี้เพ่ือหารายได และแตละปายมีพ้ืนท่ีไมเกินที่กําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘                
(พ.ศ. ๒๕๔๒) กําหนดวาตองเปนปายที่มีพื้นที่ไมเกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๔๒) แตไมรวมถึงปาย ตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 
  ๒.๖ ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
  ๒.๗ ปายขององคการที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือตามกฎหมายวา
ดวยการนั้นๆ และหนวยงานที่นํารายไดสงรัฐ 
  ๒.๘ ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
  ๒.๙ ปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว 
ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
  ๒.๑๐ ปายของผูประกอบการเกษตร ซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
  ๒.๑๑ ปายของวัด หรือผูดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
  ๒.๑๒ ปายของสมาคมหรือมูลนิธ ิ
  ๒.๑๓ ปายที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ กําหนด
ปายท่ีไดรับการยกเวนภาษีปายคอื 
  (๑) ปายท่ีแสดงหรือติดตั้งไวที่รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร 
  (๒) ปายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวที่ลอเลื่อน 
  (๓) ปายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (๑) และ (๒) โดยมีพ้ืนที่ไมเกินหารอยตาราง
เซนติเมตร 
 
๓. ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย 
  ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ไดแก 
  ๓.๑ เจาของปาย 
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  ๓.๒ ในกรณีที่ไมมีผูอ่ืนยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของ
ปายนั้น ไดใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวา
เจาของหรือ ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่เสีย ภาษีปายตามลําดับ 
 
๔. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปาย 
  ๔.๑ เจาของปายที่มีหนาที่เสียภาษีปายตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคม 
ของทุกป 
  ๔.๒ ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขปายอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพ่ิมข้ึน ใหเจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายใน 
๑๕ วัน นับแตวันติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณี 
 
๕. การคํานวณพื้นที่ปาย อัตราคาภาษีปาย และการคํานวณภาษีปาย 
  ๕.๑ การคํานวณพ้ืนที่ปาย 
   ๕.๑.๑ ปายที่มีขอบเขตกําหนดได 
 
 
 
   ๕.๑.๒ ปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดได 
   ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีอยูริมสุดเปนขอบเขตเพื่อกําหนด สวนกวางท่ีสุด 
ยาวที่สุด แลวคํานวณตาม ๕.๑.๑ 
   ๕.๑.๓ คํานวณพ้ืนที่เปนตารางเซนตเิมตร 
   ๕.๒ อัตราภาษีปาย แบงเปน ๓ อัตรา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๕.๓ การคํานวณภาษีปาย  ใหคํานวณโดยนําพื้นที่ปายคูณดวยอัตราภาษีปาย เชน ปายที่ตองเสียภาษ ี            
มีพ้ืนที่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร เปนปายประเภทที ่๒ ปายนี้เสียภาษี ดังนี ้
๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เทากับ ๔๐๐ บาท   (๑๐,๐๐๐/๕๐๐ X ๒๐ = ๔๐๐) 
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๖. หลักฐานที่ใชประกอบการเสียภาษีปาย 
  เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนําผูมีหนาที่เสียภาษีนําหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษ ี(ภป.๑) เทาที่จําเปนเพียงเพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษเีทานั้น 
  ๖.๑ กรณีปายท่ีติดตั้งใหม ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่ติดตั้งใหม ไดแก 
   ๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
   ๒) สําเนาทะเบียนบาน 
   ๓) ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
   ๔) หนังสือรับรองหุนสวนบริษัท 
   ๕) ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย 
  ๖.๒ กรณีปายรายเกา ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปายไวแลว ควรนํา
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายครั้งกอนมาแสดงดวย 
 
๗. ขั้นตอนการชําระภาษี 
  ๗.๑ ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.๑) พรอมดวยหลักฐาน 
  ๗.๒ พนกังานเจาหนาที่ดําเนินการเปน ๒ กรณี ดังนี ้
   ๑) กรณีท่ีผูเสียภาษีปายประสงคจะชําระภาษีปายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปาย                 
ถาพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและประเมินภาษีปายไดทันทีใหแจงผูเสียภาษีปายวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวน
เทาใด 
   ๒) กรณีผูเสียภาษีปายไมพรอมจะชําระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย พนักงาน
เจาหนาที่จะมีหนังสือแจงการประเมิน (ภป.๓) แจงจํานวนเงินภาษีที่จะตองชําระแกผูเสียภาษี 
  ๗.๓ ผูเสียภาษีตองมาชําระเงินคาภาษีปายภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินมิฉะนั้น
จะตองเสียเงินเพ่ิม 
  ๗.๔ การชําระภาษีปาย 
   - เจาของปายมีหนาที่ชําระภาษีปายเปนรายป ยกเวนปายที่แสดงปแรก 
   (๑) ระยะเวลา ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 
   (๒) สถานท่ีชําระภาษี 
    - สถานที่ที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไว 
    - หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 
   (๓) การชําระภาษีวิธีอ่ืน 
    - ธนาณัต ิหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจายสวนทองถ่ิน 
    - สงโดยไปรษณียลงทะเบียน 
    - สงไปยังสถานที่ตาม (๒) 
   (๔) การผอนชําระหนี้ 
    ๑. ภาษีปาย ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
    ๒. ผอนชําระเปน ๓ งวดเทา ๆ กัน 
    ๓. แจงความจํานงเปนหนังสือกอนครบกําหนดเวลาชําระหนี ้
     - ปายติดตั้งปแรก 
     - คิดภาษีปายเปนรายงวด 
     - งวดละ ๓ เดือน 
     - เริ่มเสียตั้งแตงวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดทายของป 
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      งวด ๑ มกราคม - มีนาคม = ๑๐๐ % 
      งวด ๒ เมษายน - มิถุนายน = ๗๕ % 
      งวด ๓ กรกฎาคม - กันยายน = ๕๐ % 
      งวด ๔ ตุลาคม - ธันวาคม = ๒๕ % 
๘. เงินเพิ่ม 
  ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังตอไปนี้ 
  ๘.๑ ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของคาภาษีปาย             
เวนแต กรณีที่เจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงใหทราบถึง              
การละเวนนั้น ใหเสียเงนิเพ่ิมรอยละหาของคาภาษีปาย 
  ๘.๒ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีปายลดนอยลงใหเสีย
เงินเพ่ิมรอยละสิบของคาภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการ
ภาษีปายใหถูกตองกอนท่ีพนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน 
  ๘.๓ ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปาย เศษของ
เดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไมใหนําเงนิเพ่ิมตาม ๘.๑ และ ๘.๒ มาคํานวณเปนเงินเพ่ิมตามขอนี้ดวย 
๙. บทกําหนดโทษ 
  ๙ .๑ ผู ใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปน เท็จ หรือนํ า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป
หรือปรับตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ๙.๒ ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษปรับตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท - ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๙.๓ ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบ
กิจการตองระวางโทษปรับตั้งแต ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๙.๔ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที ่             
ซึ่งสั่งใหมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีหรือเอกสารเก่ียวกับปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร                    
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับตั้งแต ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
๑๐. การอทุธรณการประเมิน 
  เม่ือผู เสียภาษีไดรับแจงการประเมิน (ภป.๓) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณ                   
การประเมิน ตอผูบริหารทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยื่นอุทธรณภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับ                
แจงการประเมินผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่นตอศาลภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับ                                                                        
แจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
 
๑๑. การขอคืนเงินภาษีปาย 
  ผูเสียภาษีปายโดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียเกินกวาที่ควรจะตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได             
โดยยื่นคาํรอง ขอคืนภายใน ๑ ป นับแตวันที่เสียภาษีปาย 
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
(กระบวนงานท่ี  ๔   ขออนุญาตกอสรางอาคาร) 

 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 

๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 
            
             
 
   
 
 
            
      
 
 
 
 
 
 
สรุป กระบวนงานบริการ  ๔   ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  ๔๕  วัน/ราย 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี ้
  ๑  บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
  ๒  สําเนาโฉนดที่ดิน (กรณีผูขอไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินหรือ
สําเนาสัญญาเชาที่ดิน) 
  ๓  แบบแปลนกอสรางอาคาร 
  ๔  หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตางเจาของ 
  ๕  กรณีใหผูอ่ืนทําการแทน ใหมีหนังสือมอบอํานาจ 

สถานท่ีติดตอ   งานควบคุมอาคาร กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลปูยุด   
โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๙-๙๙๕๔   

 
การรับเรื่องรองเรียน     
   ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง 

โทร 037-218439   
e-mail : admin@nongsang.go.th

ยื่นคาํขออนุญาต ตามแบบ ข.1 

ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที ่

การพิจารณาออกใบอนุญาต 

ออกใบอนุญาต/ชําระคาธรรมเนียม 
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การขออนญุาตกอสรางอาคาร 
 การกอสราง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนยาย และการใชสอยอาคารภายในเขตองคการบริหาร              
สวนตําบลตองไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลเสียกอน จึงจะดําเนินการได ทั้งนี้เพราะองคการบริหาร
สวนตําบลมีหนาที่ควบคุมเพื่อประโยชนแหงความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคภีัย การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกในการจราจร เพ่ือประโยชน             
ของผูอยูอาศยัในอาคาร 
 
การขออนญุาตกอสรางอาคารดดัแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในเขตองคการบริหารสวนตําบลปูยุด               
มีหลักเกณฑปฏิบัติดังตอไปนี้ 
   ๑. ใหยื่นคํารองขออนุญาต (ข.๑) ที่งานสถาปตยกรรม ฝายแบบแผนและกอสรางสํานักการชาง 
   ๒. หลักฐานอื่นๆ ท่ีตองมายื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้ 
          - แบบแปลนกอสราง ๕ ชุด 
          - ภาพถายเอกสาร , สําเนาทะเบียนบาน ผูขออนุญาต ๑ ชุด 
          - ภาพถายเอกสารโฉนดที่ดิน , นส.๓ ถายตนฉบับจริงทุกหนา ๑ ชุด 
          - รับรองเอกสารถูกตองในเอกสารทุกฉบับ  
 
กรณีสรางในที่ของบุคคลอื่น มีหลักเกณฑดงัตอไปนี้ 
         - หนังสือยินยอมเจาของที่ดิน 
         - ภาพถายเอกสาร สําเนาทะเบียนบาน ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๑ ชุด 
         - รับรองเอกสารถูกตองในเอกสารทุกฉบับ  
 
กรณีตกลงกอสราง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทําผนังรวมกันกับบคุคลอื่นมีหลักเกณฑดังตอไปนี ้
         - หนังสือตกลงกอสราง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทําผนังรวมกัน ๑ ชุด 
         - ภาพถายเอกสาร สําเนาทะเบียนบานของผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผูขอทําความตกลง ๑ ชุด 
         - ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ๑ ชุด 
         - รับรองเอกสารถูกตองในเอกสารทุกฉบับ
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 
(กระบวนงานท่ี  ๕  สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค) 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง              
ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)   
 

           ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป กระบวนงานบริการ  ๓  ขั้นตอน  ภายใน ๓ ชั่วโมง/ราย  
 
เพื่อความสะดวก เอกสารที่ตองนํามา 
 ๑. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับการสนับสนุน 
  ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 
สถานท่ีติดตอ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง         

โทร ๐-๗๓43-4440 
รับเรื่องรองเรียน     
    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลปูยุด    

โทร ๐ -๗๓๔๓ - ๔๔๔๐    
e-mail : Obt.pujud@hotmail.co.th 

 
 
 
 
 
 

ย่ืนคํารอง 

เจาหนาที่ตรวจสอบรายชื่อผูตองการ 
น้ําอุปโภคบริโภคตามที่รองขอ  

เจาหนาที่ประสานไปยังหนวยงานที่มี
รถบรรทุกน้ํา เพื่อขอความรวมมือ 

จัดสงน้ํา  
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 
(กระบวนงานท่ี  ๖   ชวยเหลือสาธารณภัย) 

งานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรักษาความสงบเรียบรอย/การสงเคราะหผูประสบภัย 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๑  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

สรุป  กระบวนการ ๒ ขั้นตอน  ดําเนินการในทันที 
 

๒.๒  การรักษาความสงบเรียบรอย 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
สรุป  กระบวนการ ๒ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๓๐ นาที/ราย 

 
 
 

  
 
 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการชวยเหลือ 

แจงหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

ผูประสบเหตุสาธารณภัยแจงเหตุตอเจาหนาที่ 

ประชาชนขอความชวยเหลือการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยื่นคาํรองพรอมเอกสารประกอบ 
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๒.๓  การสงเคราะหผูประสบภัย 
 

 
 
   

 
 

 
 
 

สรุป  กระบวนการ ๒ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๓๐ นาที/ราย 
 
 เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี ้
  ๓.๑  คํารองทั่วไป  
 

 สถานท่ีติดตอ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลปูยุด 
      โทร 037-218439   

รับเรื่องรองเรียน     
    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    

โทร 037-218439    
e-mail : admin@nongsang.go.th 

ประชาชนขอความชวยเหลือการสงเคราะหผูประสบภัย 
ยื่นคาํรองพรอมเอกสารประกอบ 

แจงหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 
(กระบวนงานที่  ๗  รับแจงเรื่องราวรองทุกข) 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
 

           ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

 
  (๑ นาที)                                (๒  วัน/ราย)                                  ( ๒ วัน/ราย)                                  (๒ วัน/ราย)                                     (๑ วัน/ราย) 

สรุป กระบวนงานบริการ  ๕  ขั้นตอน  ระยะเวลา ๗ วัน/ราย  
เพื่อความสะดวก เอกสารที่ตองนํามา 

  ๑. สําเนาทะเบียนบาน 
   ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

สถานท่ีติดตอ   งานธุรการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลปูยุด 
       โทร 037-218439   
รับเรื่องรองเรียน 

ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที ่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    
โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsamg.go.th 
 
 
 

ยื่นคํารอง 

เจาหนาที่ตรวจสอบ
รายละเอียดขอเท็จจริง

เรื่องราวรองทุกข ๒ วัน/ราย 

เจาหนาที่รายงานผลการ
ตรวจสอบตอผูบริหาร
พิจารณา ๒ วัน/ราย 

ผูบริหารพิจารณาเรื่องราว
รองทุกขและสั่งการ  

๒ วัน/ราย 

เจาหนาที่แจงตอบรับผล
การดําเนินการให                   

ผูรองเรียนทราบ ๑ วัน/
ราย 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
(กระบวนงานที่  ๘  การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ) 

 
 

งานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 

           ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
การขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 

                       
  
 
   สรุป กระบวนงานบริการ   ๔  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ๓๐  วัน/ราย 
 

ยื่นคําขอ 
ตรวจสอบคําขอ 

พรอมเอกสารหลักฐาน 

กรณีคาํขอและเอกสารหลักฐาน
ไมถูกตองครบถวน  

สงคนืในคราวเดียวกัน 

รายงานผูบริหาร 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ  

ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ตรวจสอบ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต 
โดยแจงใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 

๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 
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เพื่อความสะดวก เอกสารที่ตองนํามา 
    ๑. สําเนาบัตรประชาน 
    ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
    ๓. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
    ๔. ใบอนุญาตทําการคาจากสํานักทะเบียนการคา 
    ๕. ใบอนุญาตหรือใบแจงประกอบกิจการโรงงาน 
 

สถานท่ีติดตอ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง โทร 037-218439   
 
รับเรื่องรองเรียน 

ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี ทีท่ําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    
โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th
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กิจการที่เขาขายจะตองชําระใบอนุญาต 
    ๑. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 
    ๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
    ๓. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหารเครื่องดื่ม น้ําดื่ม 
    ๔. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง 
    ๕. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
    ๖. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะ หรือแร 
    ๗. กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
    ๘. กิจการท่ีเก่ียวกับไม 
    ๙. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
  ๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ 
  ๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต 
  ๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับ ปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี 
  ๑๓. กิจการอื่นๆ ดังนี้ 
         - การพิมพหนังสือ หรือพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
         - การผลิต การซอมเรื่องอิเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเลคโทรนิคส อุปกรณไฟฟา 
         - การผลิต เทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง 
         - การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 
         - การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช 
         - การประกอบกิจการโกดังสินคา 
         - การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 
         - การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ 
         - การกอสราง 
ขั้นตอนในการยื่นคําขอใบอนุญาต 
  ๑. ใหยื่นคํารองขอใบอนุญาต เม่ือเริ่มประกอบกิจการพรอมเอกสารดังนี้ 
       - สําเนาบัตรประชาน 
        - สําเนาทะเบียนบานขอผูขออนุญาต 
         - ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
            - ใบอนุญาตทําการคาจากสํานักทะเบียนการคา 
            - ใบอนุญาตหรือใบแจงประกอบกิจการโรงงาน 
  ๒. ในรายที่เคยชําระอยูกอนแลวใหมายื่นคําขอตอใบอนุญาตในเดือนธันวาคม ของทุกป พรอมทั้งนํา
ใบอนุญาตใบเดิมมายื่นดวย 
  ๓. ถายื่นเกินเดือนธันวาคม จะเสียงเงนิเพ่ิมรอยละ ๒๐ ของคาธรรมเนียมท่ีชําระ 
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คูมือสําหรับประชาชน :  การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานที่รับผดิชอบ  :  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 

๑. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
๓. ประเภทของงานบริการ  : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการ 

                               ที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
๔. หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ  : 

๑) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธกีารและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการทีเ่ปนอันตรายตอ

สุขภาพพ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖. ระดับผลกระทบ  :  บริการทั่วไป  
๗. พื้นท่ีใหบริการ    :  ทองถิ่น  
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ ๓๐ วัน 

๙. ชองทางการใหบริการ  

๑) สถานท่ีใหบริการ  สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา  
                               ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.  

๑๐. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

๑. หลักเกณฑวิธีการ 
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภท

กิจการ (ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขต
ทองถ่ินนั้น) จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน ๗ วัน                  
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  (ใบอนุญาตมีอายุ  ๑  ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่ อ ไดยื่นคําขอพรอมกับ                           
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและ  
หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการ                     
ขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด
จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียม
ติดตอกันเกินกวา ๒ ครั้งเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียม          
และคาปรับจนครบจํานวน 
  ๒. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ  

(๑) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 
(๒) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของตามประเภทกิจการ                   
     ท่ีขออนุญาต 
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(๒) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 

 หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

๑๑. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพพรอมหลักฐานที่
ทองถ่ินกําหนด 

๑๕ นาท ี สวนการคลัง  

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐาน
ทันที 
กรณไีมถูกตอง/ครบถวนจนท. 
แจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/
เพ่ิมเตมิเพ่ือดําเนินการหากไม
สามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความ
บกพรองและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดย
ใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย 

๑ ช่ัวโมง สวนการคลัง หากผูขอตออายุใบอนุญาต
ไมแกไขคาํขอหรือไมสง
เอกสารเพ่ิมเตมิใหครบถวน
ตามที่กําหนดในแบบบันทึก
ความบกพรองใหเจาหนาที่
สงคืนคําขอและเอกสาร
พรอมแจงเปนหนังสือถึงเหตุ
แหงการคืนดวยและแจง
สิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองพ.ศ. 
๒๕๓๙) 

๓) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
สุขลักษณะกรณีถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณไีมถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะแนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

๒๐ วัน อบต.ปูยุด กฎหมายกําหนดภายใน๓๐ 
วันนับแตวนัที่เอกสาร
ถูกตอง  และครบถวน(ตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 
๒๕๓๕ มาตรา ๕๖ และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๕๗ 

๔) - 
 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/
คําสั่งไมอนญุาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 
    ๑. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผู
ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ทองถ่ินกําหนดหากพนกําหนด
ถือวาไมประสงคจะรับ
ใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือ

๘ วนั -  ในกรณีที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนญุาตไดภายใน 
๓๐ วันนับแตวนัที่เอกสาร
ถกูตองและครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก ๗ วัน
จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอแกตัวอันสมควร 
     ๒. กรณีไมอนญุาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 
แจงคําสั่งไมอนญุาตใหตออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพแกผู
ขอตออายุใบอนุญาตทราบ
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 

๕) - 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด 
(ตามประเภทกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพที่มี
ขอกําหนดของทองถ่ิน)  

๑ วนั - กรณไีมชําระตามระยะเวลา
ที่กําหนดจะตองเสียคาปรับ
เพ่ิมขึ้นอีกรอยละ ๒๐ ของ
จํานวนเงินที่คางชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๓๐ วัน 

 

๑๒. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) บัตรประจําตัวประชาชน - ๐ ๑ ฉบับ - 
๒) สําเนาทะเบียนบาน - ๐ ๑ ฉบับ - 
๓) หนังสือรับรองนิติบุคคล - ๑ ๑ ฉบับ - 
๔) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่

มีการมอบอํานาจ) 
- ๑ ๑ ฉบับ - 

๕) หลักฐานที่แสดงการเปนผู
มีอํานาจลงนามแทนนติิ
บุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ - 
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๒) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) สําเนาเอกสารสิทธิ์หรือ
สัญญาเชาหรือสิทธิอ่ืนใด
ตามกฎหมายในการใช
ประโยชนสถานที่ที่ใช
ประกอบกิจการในแตละ
ประเภทกิจการ 

- ๐ ๑ ฉบับ  

๒) หลักฐานการอนญุาตตาม
กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารที่แสดงวา
อาคารดังกลาวสามารถใช
ประกอบกิจการตามที่ขอ
อนุญาตได 

- ๐ ๑ ฉบับ  

๓) สําเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของใน
แตละประเภทกิจการเชน
ใบอนุญาตตามพ.ร.บ. 
โรงงานพ.ศ. ๒๕๓๕  
พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 
๒๕๒๒ พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ร.บ. การ
เดินเรือในนานน้ําไทยพ.ศ. 
๒๕๔๖ เปนตน 

- ๐ ๑ ฉบับ  

๔) เอกสารหรือหลักฐาน
เฉพาะกิจการท่ีกฎหมาย
กําหนดใหมีการ
ประเมินผลกระทบเชน
รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA) รายงานการ
ประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ (HIA) 

- ๐ ๑ ฉบับ  

๕) ผลการตรวจวัดคณุภาพ
ดานสิ่งแวดลอม (ในแตละ
ประเภทกิจการท่ีกําหนด) 

- ๐ ๑ ฉบับ  

๖) ใบรับรองแพทยและ
หลักฐานแสดงวาผานการ
อบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณยีื่นขอ
อนุญาตกิจการทีเ่กี่ยวของ
กับอาหาร) 

- ๑ ๐ ฉบับ  
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สถานท่ีติดตอ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
      โทร 037-218439   

รับเรื่องรองเรียน     
    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    

โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 

(กระบวนงานท่ี  ๙  การขออนุญาตจัดตั้งตลาด) 
 
งานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
           ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 การขออนญุาตใหม/ตอใบอนุญาต 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สรุป  กระบวนการ ๔ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๓๐ วัน/ราย 
 

 
 

ผูขออนุญาตยื่นคาํขออนุญาตจดัตัง้ตลาด  

พรอมเอกสาร เจาหนาทีต่รวจสอบเอกสาร 
 

ประสานงานกับเจาหนาที ่รพสต. รวมออก
ตรวจพื้นที ่ และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ 

แนะนําดานสุขาภิบาล 
 

      เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาต 
 

ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนยีม  พรอมรับใบอนุญาต 
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หลักฐานประกอบการขออนุญาต  
กรณีขออนุญาตรายใหม  
  ๑. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต  
  ๒. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานผูจัดการหากไมเปนบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต  
  ๓. สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ  
  ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล                    
หากผูขอเปนนิติบุคคล  
  ๕. สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารที่ใชแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการ สามารถใช
ประกอบการนั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
  ๖. หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจและผูรับมอบ กรณีผูขอรับ
ใบอนุญาตไมสามารถมาดําเนินการดวยตนเอง (เอกสารตามขอ ๑ – ๕ ถายเอกสารและรับรองสําเนามาดวย)  
 
กรณีตอใบอนุญาต  
  ๑. บัตรประจําตัวผูไดรับใบอนุญาต  
  ๒. บัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล  
  ๓. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผูแทนนิติบุคคลตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล และเลขหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูไดรับอนุญาต  
  ๔. หนังสือมอบอํานาจ พรอมถายสําเนาบัตรประจําตัวผูมอบและผูรับมอบ กรณีผูไดรับใบอนุญาตไม
สามารถมาดําเนินการดวยตนเอง  
  ๕. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม  
 
กรณีแจงเลิกกิจการ  
  ๑. ใบอนุญาตฉบับเดิม  
  ๒. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต (ถายเอกสารและรับรองสําเนา)  
 
กรณีใบอนุญาตชํารุดหรือสูญหาย  
  ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม และใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามแบบ อภ.๕ (ถามี) ที่ชํารุดในสาระสําคัญ  
  ๒. หลักฐานการแจงความกรณีสูญหาย  
 

 สถานท่ีติดตอ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    โทร 037-218439   
รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    

โทร 037-218439    
e-mail : admin@nongsang.go.th 
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คูมือสําหรับประชาชน    :   การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 
ชื่อกระบวนงาน   :   การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หนวยงานเจาของกระบวนงาน   :  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    
ประเภทของงานบริการ    :    กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 
                                      (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
หมวดหมูของงานบริการ   :    อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ  : 

๑) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓) กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. ๒๕๕๑ 

พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ   ๓๐ วัน 
ชองทางการใหบริการ  

๑) สถานท่ีใหบริการ  สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    
ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
                               ตั้งแตเวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.  

 
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

๑. หลักเกณฑวิธีการ 
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวนกระทรวงทบวงกรมราชการสวนทองถ่ินหรือ

องคกรของรัฐที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่แตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่น) จะตองยื่นขอตออายุ
ใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบภายใน ๗ วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 
๑ ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจา
พนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
กอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด
จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียม
ติดตอกันเกินกวา ๒ ครั้งเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสัง่ใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน 
 

  ๒. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ  
(๑) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 
(๒) ตองยื่นคาํขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ(๓) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตอง

ตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
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หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
พรอมหลักฐานที่ทองถ่ิน
กําหนด 

๑๕ นาท ี -  
 

๒) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐาน
ทันที 
กรณไีมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูย่ืนคําขอให
แกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ
หากไมสามารถดําเนินการได
ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึก
ความบกพรองและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยใหเจาหนาท่ีและผู
ยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้น
ดวย 

๑ ช่ัวโมง - หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติมให
ครบถวนตามที่กําหนดในแบบบันทึก
ความบกพรองใหเจาหนาทีส่งคนืคาํ
ขอและเอกสารพรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหงการคนืดวยและ
แจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙) 

๓) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
สุขลักษณะ กรณีถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณไีมถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะแนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

๒๐ วัน - กฎหมายกําหนดภายใน ๓๐ วันนับ
แตวันที่เอกสารถูกตองและครบถวน 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 
๒๕๓๕ มาตรา ๕๖ และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๔) - 
 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/
คําสั่งไมอนญุาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 
     ๑. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผู
ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ทองถ่ินกําหนดหากพนกําหนด
ถือวาไมประสงคจะรับ
ใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือ
ขอแกตัวอันสมควร 

๘ วนั - ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจ
ออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง
ไมอนุญาตไดภายใน ๓๐ วันนับแต
วันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวนให
แจงการขยายเวลาใหผูขออนุญาต
ทราบทุก ๗ วนัจนกวาจะพิจารณา
แลวเสร็จ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

     ๒. กรณีไมอนญุาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 
แจงคําสั่งไมอนญุาตใหตออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแกผูขอ
ตออายุใบอนุญาตทราบพรอม
แจงสิทธิในการอุทธรณ 

๕) - 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด 
 

๑ วนั - กรณไีมชําระตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีก
รอยละ ๒๐ ของจํานวนเงนิที่คาง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๓๐ วัน 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตวัตน 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) บัตรประจําตัวประชาชน - ๐ ๑ ฉบับ  
๒) สําเนาทะเบียนบาน - ๐ ๑ ฉบับ  
๓) หนังสือรับรองนิติบุคคล - ๑ ๑ ฉบับ  
๔) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจ) 
- ๑ ๑ ฉบับ  

๕) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ  

 
๑๕.๒) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของเชนสําเนาใบอนุญาตสิ่ง
ปลูกสรางอาคารหรือหลักฐานแสดง
วาอาคารนั้นสามารถใช
ประกอบการไดตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร 

- ๐ ๑ ฉบับ  
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๒) แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้ง
ตลาด 

- ๑ ๑ ฉบับ  

๓) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่
ราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด
เชนใบรับรองแพทยของผูขายของ
และผูชวยขายของในตลาดหรือ
หลักฐานที่แสดงวาผานการอบรม
เรื่องสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตร
ที่ทองถ่ินกําหนดเปนตน 

- ๑ ๑ ฉบับ  

 
 สถานท่ีติดตอ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    โทร 037-218439   

รับเรื่องรองเรียน     
    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    

โทร 037-218439    
e-mail : admin@nongsang.go.th 



46 

 แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
(กระบวนงานที่  ๑๐  การขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.)) 

 
งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
           ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
  
 
 สรุป กระบวนงานบริการ   ๕  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ๓๐  วัน/ราย 

ยื่นคําขอ 
ตรวจสอบคําขอ 

พรอมเอกสารหลักฐาน 

รายงานผูบริหาร 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ  

ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ตรวจสอบ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต 
โดยแจงใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 

๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

กรณีคาํขอและเอกสารหลักฐาน
ไมถูกตองครบถวน  

สงคนืในคราวเดียวกัน 
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การขออนญุาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

๑.กรณีขออนุญาต(รายใหม) 
  เอกสารประกอบ 
    ๑.บัตรประจําตัว  สําเนาทะเบียนบานผูขอใบอนุญาต (ถายเอกสารและรับรองสําเนา) 
    ๒.บัตรประจําตัว  สําเนาทะเบียนบานผูจัดการหากไมใชบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต(ถายเอกสารและ
รับรองสําเนาแนบ) 
    ๓.สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ(ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) 
   ๔.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล(ถายเอกสาร
และรับรองสําเนาแนบมาดวย) หากผูขอเปนนิติบุคคล 
    ๕.หลักฐานที่ใชแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ สามารถใชประกอบการนั้นไดโดยถูกตองตาม
กฎหมายวาดวย การควบคุมอาคาร (ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) 
    ๖.หนังสือมอบอํานาจ 
๒.กรณีขอตออายุใบอนุญาต 
  เอกสารประกอบ 
    ๑.เหมือนกับการขออนุญาตรายใหมในขอ(๑) ยกเวนหลักฐานการใชอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร 
    ๒.ใบอนุญาต 
๓.กรณีแจงเลิกกิจการ 
  เอกสารประกอบ 
    ๑.ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม 
    ๒.บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต (ถายเอกสารและรับรองสําเนาดวย) 
๔.กรณีขอรับใบขอใบแทนใบอนุญาต เชนเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจกรรมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
๕.กรณีใบอนุญาตชํารุดหรือสูญหาย 
  เอกสารประกอบ 
    ๑.ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม (ถามี) ที่ชํารุดในสาระสําคัญ 
    ๒.หลักฐานการแจงความ กรณีใบอนุญาตหาย 

ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียม  กอนใบอนุญาต
สิ้นอายุ จะตองชําระคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละยี่สิบ 

สถานท่ีติดตอ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง โทร 037-218439   
รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    

โทร 037-218439 
e-mail : admin@nongsang.go.th 
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คูมือสําหรับประชาชน  : การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพืนท่ี 
                              เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง     
 
ชื่อกระบวนงาน  :  การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน  

                       ๒๐๐ ตารางเมตร 
หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง     
ประเภทของงานบรกิาร  :  กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนทองถ่ิน      
                                  (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

๑) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. ๒๕๕๐ 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ   ๓๐ วัน 

ชองทางการใหบริการ  

๑) สถานท่ีใหบริการ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตาํบลหนองแสง   ติดตอดวยตนเองท่ีหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘:
๓๐ - ๑๖:๓๐ น.  

 
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ๑. หลักเกณฑวิธีการ 
   ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน
๒๐๐ ตารางเมตรและมิใชเปนขายของในตลาดจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบภายใน ๗ วัน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอ
พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต
และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการ                
ขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด
จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียม
ติดตอกันเกินกวา ๒ ครั้งเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน 
 
  ๒.เงื่อนไขในการยื่นคาํขอ  

(๑) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 
(๒) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(๓) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ  
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หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะ 
เวลา
ให 

บริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานทีส่ะสมอาหารพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตรพรอมหลักฐานที่ทองถ่ิน
กําหนด 

๑๕ 
นาท ี

-  

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของคํา
ขอและความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณไีมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาที่แจง
ตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไมสามารถดําเนินการได
ในขณะนั้นขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความ
บกพรองและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอ
ลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
 
 

๑ 
ชั่วโมง 

- (หากผูขอตออายุ
ใบอนุญาตไมแกไขคําขอ
หรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติม
ใหครบถวนตามท่ีกําหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพรองใหเจาหนาที่
สงคืนคําขอและเอกสาร
พรอมแจงเปนหนงัสือถึง
เหตุแหงการคืนดวยและ
แจงสิทธิในการอุทธรณ 
(อุทธรณตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙)) 

๓) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดานสุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาตกรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะแนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

๒๐ วัน - (พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๖ 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

๔) - 
 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
     ๑. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจงการ
อนุญาตแกผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ทองถ่ิน
กําหนดหากพนกําหนดถือวาไมประสงค
จะรับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอ
แกตัวอันสมควร 
     ๒. กรณีไมอนญุาต 
ใหตออายุใบอนุญาต แจงคําสั่งไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่

๘ วนั - ในกรณีท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนญุาตไดภายใน 
๓๐ วันนับแตวนัที่เอกสาร
ถูกตองและครบถวนให
แจงการขยายเวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก ๗ วัน
จนกวาจะพิจารณาแลว
เสร็จพรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร. ทราบ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะ 
เวลา
ให 

บริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตาราง
เมตรแกผูขอตออายุใบอนุญาตทราบ
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 

๕) - 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง
อนุญาตตออายุใบอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
ทองถ่ินกําหนด 

๑ วนั - กรณไีมชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนดจะตอง
เสียคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอย
ละ ๒๐ ของจํานวนเงินที่
คางชําระ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๓๐ วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตวัตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) บัตรประจําตัวประชาชน - ๐ ๑ ฉบับ  
๒) สําเนาทะเบียนบาน - ๐ ๑ ฉบับ  
๓) หนังสือรับรองนิติบุคคล - ๑ ๑ ฉบับ  
๔) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มี

การมอบอํานาจ) 
- ๑ ๑ ฉบับ  

๕) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ  

 
๒) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเตมิ 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของเชนสําเนา
ใบอนุญาตสิ่งปลูกสรางอาคาร
หรือหลักฐานแสดงวาอาคาร
นั้นสามารถใชประกอบการได
ตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร 

- ๐ ๑ ฉบับ  

๒) ใบรับรองแพทยของผูขอรับ
ใบอนุญาตผูชวยจําหนาย
อาหารและผูปรุงอาหาร 

- ๑ ๐ ฉบับ  
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คาธรรมเนียม 
๑) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นท่ีเกิน 

๒๐๐ ตารางเมตรฉบบัละไมเกิน ๓,๐๐๐ บาทตอป 
 

 สถานท่ีติดตอ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    โทร 037-218439   
รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    

โทร 037-218439    
e-mail : admin@nongsang.go.th 
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 แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
(กระบวนงานที่  ๑๑  การขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ) 

งานการขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 

๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 

                       
  
 
 
 สรุป กระบวนงานบริการ   ๕  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ๓๐  วัน/ราย 
 

ยื่นคําขอ 
ตรวจสอบคําขอ 

พรอมเอกสารหลักฐาน 

รายงานผูบริหาร 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ  

ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ตรวจสอบ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 

ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต 
โดยแจงใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 

๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

กรณีคาํขอและเอกสารหลักฐาน
ไมถูกตองครบถวน  

สงคนืในคราวเดียวกัน 
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การขออนญุาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

๑.กรณีขออนุญาต(รายใหม) 
  -  ขออนุญาตตั้งวางขายในจุดผอนผัน 
    -  ขออนุญาตเรขาย 
  เอกสารประกอบ 
    ๑.รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวกไมสวมแวนตา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย
คนละ ๓ รูป(ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
    ๒.สําเนาบัตรประจําตวัของผูรับใบอนุญาต(ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) 
    ๓.สําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนาทะเบียนบานของผูชวยจําหนาย (ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) 
    ๔.ใบรับรองแพทยของผูขอใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย 
    ๕. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจําหนายสินคา(กรณีเรขายไมตองมีแผนที่) 
     ๖.ใบอนุญาตใหขายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
๒.กรณีแจงเลิกกิจการ 
  เอกสารประกอบ 
    ๑.ใบอนุญาต 
    ๒.บัตรสุขลักษณะประจําตัว 
    ๓.บัตรประจําตัวหรือสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายสินคา(ถายเอกสารและรับรอง
สําเนาดวย) 
 
๓.กรณีขอตออายุใบอนุญาต เชนเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
๔.กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาตเชนเดียวดับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในการ                   
ขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

สถานท่ีติดตอ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง   โทร 037-218439   
รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    

โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th 
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คูมือสําหรับประชาชน  :  การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง     
 

ชื่อกระบวนงาน  :  การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง     
ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน 
                                หนวยเดียว)  
หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

 กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

๑) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
พื้นท่ีใหบริการ  :  ตําบลหนองแสง      

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ ๓๐วัน 

  
ชองทางการใหบริการ  

๑) สถานท่ีใหบริการ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง     
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. 

 
หลกัเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ๑. หลักเกณฑวิธีการ 

   ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นขอตออายุ
ใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน  ๗ วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาต                   
มีอายุ ๑ ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได
จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตกอนวนัใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

   ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระ
คาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา ๒ ครั้งเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสีย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

  ๒. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ  

                    (๑) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 
                    (๒) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถูกตองตามหลักเกณฑ  
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือ
ทางสาธารณะพรอมหลักฐานที่
ทองถ่ินกําหนด 

๑๕ นาท ี -  

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง
ของคําขอและความครบถวนของ
เอกสารหลักฐานทันท ี
กรณไีมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาที่
แจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพ่ิมเตมิ
เพ่ือดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นใหจัดทํา
บันทึกความบกพรองและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวใน
บันทึกนั้นดวย 

๑ ช่ัวโมง -  

๓) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณไีมถูกตองตามหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุงแกไข
ดานสุขลักษณะ 
 
 

๒๐ วัน - กฎหมายกําหนดภายใน 
๓๐ วันนับแตวนัที่
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน(ตาม พ.ร.บ. 
กาสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ มาตรา ๕๖ และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริาชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔) การพิจารณา 
 

การแจงคําสัง่ออกใบอนุญาต/คําสัง่
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
    ๑. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขอ
อนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด
หากพนกําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตหุรือขอ
แกตัวอันสมควร 
   ๒. กรณีไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตแจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะแกผูขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิใน
การอุทธรณ 

๘ วนั - กรณีที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจ
มีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน ๓๐ วันนับแต
วันท่ีเอกสารถูกตองและ
ครบถวนใหแจงการ
ขยายเวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก ๗ วัน
จนกวาจะพิจารณาแลว
เสร็จ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๕) การพิจารณา 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง
อนุญาตตออายุใบอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด 
 

๑ วนั - กรณไีมชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
จะตองเสยีคาปรับ
เพ่ิมขึ้นอีกรอยละ ๒๐ 
ของจํานวนเงนิที่คาง
ชําระ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๓๐ วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

๒) สําเนาทะเบียนบาน - ๐ ๑ ฉบับ - 

 

๒) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) แผนท่ีสังเขปแสดง
ที่ตั้งจําหนายสินคา 
(กรณีเรขายไมตองมี
แผนที)่ 

- ๑ ๑ ฉบับ  

๒) ใบรับรองแพทยของ
ผูขอรับใบอนุญาต
และผูชวยจําหนาย
อาหารหรือเอกสาร
หลักฐานที่แสดงวา
ผานการอบรม
หลักสตูรสุขภิบาล
อาหาร (กรณี
จําหนายสินคา
ประเภทอาหาร) 

- ๑ ๐ ฉบับ  

 
สถานท่ีติดตอ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    โทร 037-218439  
รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th 



 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
(กระบวนงานท่ี  ๑๒  รับแจงขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ ดอยโอกาส และผูปวยเอดส) 

งานการบริการผูสูงอายุ 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
             
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป กระบวนงานบริการ  ๓  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  ๓๕  นาที 

 เพื่อความสะดวก เอกสารที่ตองนํามา 
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงาน 

ของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา      จํานวน ๑ ชุด 
(๒) ทะเบียนบานพรอมสําเนา      จํานวน ๑ ชุด 
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณทีีผู่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

ผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)  จํานวน ๑ ชุด 
(๔) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ 

ที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)     จํานวน ๑ ชุด 

(๕) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ  
กรณทีีผู่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายปุระสงคขอรับเงินเบี้ย 
ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอํานาจ)    จํานวน ๑ ชุด 

สถานท่ีติดตอ  งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
      โทร 037-218439 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใน
ปงบประมาณถัดไปหรือผูไดรับมอบอํานาจ 

ยื่นคาํขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน  
และเอกสารหลักฐานประกอบ 

๑๕ นาที/ราย 

๑๐ นาที/ราย 

ออกใบรับลงทะเบียน 
ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียน 

ใหผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ 
 

๑๐ นาที/ราย 



58 

รับเรื่องรองเรียน     
    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    
  โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th 
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คูมือสําหรับประชาชน  :  การรับลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
หนวยงานท่ีรับผดิชอบ :   องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 
งานท่ีใหบริการ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

          ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป                                        
(วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.  

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณ
ถัดไป และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ มาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานที่ที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนด  

หลักเกณฑ 
ผูมีสิทธิจะไดรับเงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ตองเปนผูมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงตามทะเบียนบาน 

                     (๓) มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไป ซึ่งไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายตุอ
องคการบริหารสวนตําบลปูยุด  

(๔) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดแก ผูรับบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยู                 
ในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูที่ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือ
ผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดส                 
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงนิเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๑) รับเงินสดดวยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

๒) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่

ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

วิธีการ  

          ๑. ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐาน          

ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวย

ตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการได 
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 ๒. กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณที่ผานมาให

ถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคาํขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 

 ๓. กรณีผูสูงอายุที่มีสทิธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู และยังประสงคจะรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมที่ตนยายไป 

ขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ                   

                         ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน 
ปงบประมาณถัดไปหรือผูไดรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ
พรอมเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา ๑๕ นาที 

สํานักงานปลัดอบต.หนองแสง 
 
 

๒. เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ 
ระยะเวลา ๑๐ นาที 

สํานักงานปลัดอบต.หนองแสง 
 

๓. ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียน 
ใหผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ 
ระยะเวลา ๑๐ นาที 

สํานักงานปลัดอบต.หนองแสง 
 

 
ระยะเวลา 
 ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกป ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. -
๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ใชระยะเวลาทัง้สิ้นไมเกิน ๓๕ นาที ตอรายและองคการบริหารสวนตําบล 
หนองแสง จะปดประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิภายใน ๑๕ วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 เอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ดังนี ้

(๖) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงาน 
ของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา      จํานวน ๑ ชุด 

(๗) ทะเบียนบานพรอมสําเนา      จํานวน ๑ ชุด 
(๘) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณทีีผู่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

ผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)  จํานวน ๑ ชุด 
(๙) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ 

ที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)     จํานวน ๑ ชุด 

(๑๐) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ  
กรณทีีผู่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายปุระสงคขอรับเงินเบีย้ 
ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอํานาจ)    จํานวน ๑ ชุด 
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คาธรรมเนียม 
- ไมมีคาธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน 
การรับเรื่องรองเรียน 
 ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน หรือเม่ือประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไมปรากฏรายชื่อ                 
ผูลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพ  สามารถติดตอเพ่ือรองเรียน  คัดคานไดที่  สํานักงานปลัดองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองแสง 

หมายเลขโทรศัพท 037-218439 หรือ เวบ็ไซต http: //www.nongsang.go.th 
ตัวอยางแบบฟอรมและการกรอกขอมูล 
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
งานการบริการผูพิการ 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓   

๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
             
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป กระบวนงานบริการ  ๓  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  ๓๕  นาที 

 เพื่อความสะดวก เอกสารที่ตองนํามา 
๑. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพรอมสําเนา   จํานวน ๑ ชุด 
๒. ทะเบียนบานพรอมสําเนา      จํานวน ๑ ชุด 
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีทีผู่ขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

              ประสงคขอรับเงินเบ้ียความพิการผานธนาคาร)    จํานวน ๑ ชุด 
๔. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ 

                         ที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม  
                         ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณ ี(กรณยีื่นคาํขอแทน)   จํานวน ๑ ชุด 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใน
ปงบประมาณถัดไปหรือผูไดรับมอบอํานาจ 

ยื่นคาํขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน  
และเอกสารหลักฐานประกอบ 

๑๕ นาที/ราย 

๑๐ นาที/ราย 

ออกใบรับลงทะเบียน 
ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียน 

ใหผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ 
 

๑๐ นาที/ราย 
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                      ๕. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ  
     ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ  ผูอนุบาล แลวแตกรณี   จํานวน ๑ ชุด   

 

สถานท่ีติดตอ  งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

      โทร 037-218439   
รับเรื่องรองเรียน     
    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    
  โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คูมือสําหรับประชาชน  :  การรับลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
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หนวยงานที่รับผิดชอบ :   องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 
งานท่ีใหบริการ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

          ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป  
(วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.  

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓  กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงิน
เบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตนมีภูมิลําเนา หรือสถานที่ที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 
หลักเกณฑ 

ผูมีสิทธิจะไดรับเงนิเบ้ียความพิการ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแสงตามทะเบียนบาน 
(๓) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๔) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

 ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงค
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ โดยรับเงินสดดวยตนเอง  หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแล
คนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณ ี
 .ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ                  
ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคาํขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทน ดังกลาว 
วิธีการ  

          ๑. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงนิเบ้ียความพิการ ในปงบประมาณถัดไป ใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ผูแทน

โดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด 

 ๒. กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณที่ผานมาใหถือ

วาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ ตามระเบียบนี้แลว 

 ๓. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการ ไดยายที่อยู และยังประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการ ตองไป

แจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 
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ขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ                   

                         ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ผูที่ประสงคจะขอรับเบ้ียความพิการ ใน
ปงบประมาณถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ
พรอมเอกสารหลักฐาน  (ระยะเวลา ๑๕ นาที) 

สํานักงานปลัดอบต.หนองแสง 
 
 

๒. เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ  (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

สํานักงานปลัดอบต.หนองแสง 
 

๓. ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียน 
ใหผูขอลงทะเบียน   (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

สํานักงานปลัดอบต.หนองแสง 
 

 

ระยะเวลา 
 ตั้ งแตวันที่  ๑  พฤศจิกายน ถึ ง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกป  ในวันและเวลาราชการ ตั้ งแต เวลา                     
๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ใชระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน ๓๕ นาที ตอรายและองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง จะปดประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิภายใน ๑๕ วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
ลงทะเบียน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 เอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี ้

๑. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพรอมสําเนา   จํานวน ๑ ชุด 

๒. ทะเบียนบานพรอมสําเนา      จํานวน ๑ ชุด 
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณทีีผู่ขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

              ประสงคขอรับเงินเบ้ียความพิการผานธนาคาร)    จํานวน ๑ ชุด 
๔. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ 

                         ที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม  
                         ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณ ี(กรณยีื่นคาํขอแทน)   จํานวน ๑ ชุด 
                      ๕. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ  

ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ  ผูอนุบาล แลวแตกรณี   จํานวน ๑ ชุด                 

คาธรรมเนียม 
- ไมมีคาธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน 

การรับเรื่องรองเรียน 
 ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน หรือเม่ือประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไมปรากฏรายชื่อ              
ผูลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ สามารถติดตอเพื่อรองเรียน คัดคานไดท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหาร               
สวนตําบลหนองแสง 
 โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th 
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ตัวอยางแบบฟอรมและการกรอกขอมูล 
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ......... 

งานการบริการผูปวยเอดส 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
             
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป กระบวนงานบริการ  ๓  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  ๑ วัน ๒๕  นาที  

เพื่อความสะดวก เอกสารที่ตองนํามา 
๑. ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ  

ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง      จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. ทะเบียนบานพรอมสําเนา     จํานวน ๑ ชุด 
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา      

(กรณีที่กําหนดใหเขาบัญชีเงินฝาก)                                     จํานวน ๑ ชุด 
๔. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ 

ที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ 
     (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)              จํานวน ๑ ชุด 

                     ๕. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของ ผูรับมอบอํานาจ 
       (กรณีที่กําหนดใหเขาบัญชีของผูรับมอบอํานาจ)                       จํานวน ๑ ชุด 

สถานท่ีติดตอ  งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
      โทร 037-218439   
รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    

ผูที่ประสงคจะขอการขอรับ 
การสงเคราะห 

ผูปวยเอดสหรือผูรับมอบอํานาจ  
ยื่นคาํขอพรอมเอกสารหลักฐาน 

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน  
และเอกสารหลักฐานประกอบ 

๑๕ นาที/ราย 

๑๐ นาที/ราย 

ตรวจสภาพความเปนอยู 
และคุณสมบัติของผูที่ประสงครับการสงเคราะห 

๑ วัน 
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โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th 
 
 
คูมือสําหรับประชาชน  :  การรับลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
หนวยงานที่รับผิดชอบ :   องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 
งานท่ีใหบริการ การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานที่รับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลปูยุด 

          ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป (วันที่ ๑-๓๐ 
พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.  

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดใหผูปวยเอดส ท ี่มคีุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะห
ใหยื่นตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาอยู กรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองได             
จะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

หลักเกณฑ 
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเงินสงเคราะห ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

๑. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
๒. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงตามทะเบียนบาน 
๓. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

 ในการการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูที่มีปญหาซ้ําซอน 
หรือผูที่อยูอาศัยอยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผู ไดรับการพิจารณากอน 

วิธีการ  

          ๑. ผูปวยเอดส ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ ที่ทําการองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดวยตนเองหรือ มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

 ๒. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยู คุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไม โดยพิจารณา

จากความเดือดรอน เปนผูที่มีปญหาซ้ําซอน หรือเปนผูท่ีอยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึง

บริการของรัฐ 

 ๓. กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู ถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบ ตองไปยื่นความ

ประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมท่ีตนยายไปเพ่ือพิจารณาใหม 
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ขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ                   

                         ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ผูที่ประสงคจะขอการขอรับการสงเคราะหผูปวย
เอดสหรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐาน 
ระยะเวลา ๑๕ นาที 

สํานักงานปลัดอบต.หนองแสง 
 
 

๒. เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ 
ระยะเวลา ๑๐ นาที 

สํานักงานปลัดอบต.หนองแสง 
 

๓.ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคุณสมบตัิของผูที้

ประสงครั์บการสงเคราะห์ 

ระยะเวลา ๑ วัน 

สํานักงานปลัดอบต.หนองแสง 
 

 

ระยะเวลา 
 ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกป ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. -
๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ๑ วนั ตอรายและองคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
จะปดประกาศบัญชีรายชื่อผูมสีิทธิภายใน ๑๕ วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 เอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอลงทะเบียนการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสดังนี ้

๑. ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ  
ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง      จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. ทะเบียนบานพรอมสําเนา     จํานวน ๑ ชุด 
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา      

(กรณีที่กําหนดใหเขาบัญชีเงินฝาก)                                     จํานวน ๑ ชุด 
๔. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ 

ที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ 
     (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)              จํานวน ๑ ชุด 

                     ๕. สมุดบัญชเีงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของ ผูรับมอบอํานาจ 
       (กรณีที่กําหนดใหเขาบัญชีของผูรับมอบอํานาจ)                       จํานวน ๑ ชุด 
คาธรรมเนียม 
- ไมมีคาธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน 
การรับเรื่องรองเรียน 

 ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียน คัดคานไดท่ี สํานักงาน
ปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
หมายเลขโทรศัพท 037-218439 หรือ เวบ็ไซต http: //www.nongsang.go.th 
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ตัวอยางแบบฟอรมและการกรอกขอมูล 
แบบคําขอรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ...... 

 
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  

(กระบวนงานท่ี  ๑๓  ใหบริการขอมูลขาวสารของทางราชการ) 
งานการบริการขอมูลขาวสาร 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สรุป  กระบวนการ ๓ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๑๕ นาที/ราย 
 

 ๓.  เอกสารประกอบการพจิารณา  ดังนี ้
  ๓.๑  คํารองทั่วไป  
 

 ๔.  สถานท่ีติดตอ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
      โทร. 037-218439 

 
รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    

โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th 
 
 
 
 

 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  

ประชาชนขอรับขอมูลขาวสารยื่นคํารอง 
พรอมเอกสารประกอบ 

แจงหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

ดําเนินการคัดสําเนาใหผูยื่นคํารองฯ 
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(กระบวนงานท่ี  ๑๔ ใหบริการขอมูลขาวสารระบบสารสนเทศ) 
งานการบริการขอมูลขาวสารระบบสารสนเทศ 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

สรุป  กระบวนการ ๓ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๑๐ นาที/ราย 
 

 ๓.  เอกสารประกอบการพจิารณา  ดังนี ้
  ๓.๑  คํารองทั่วไป  
 

 ๔.  สถานท่ีติดตอ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
      โทร. 037-218439  

 
รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    
  โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th 
 
 
 
 
 
 

  
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  

(กระบวนงานท่ี  ๑๕   การขึ้นทะเบียนพาณิชย) 

ประชาชนขอใชขอมูลขาวสารระบบสารสนเทศ 
ยื่นคาํรองพรอมเอกสารประกอบ 

เจาหนาที่รับผิดชอบใหใชขอมูลขาวสารระบบสารสนเทศ 

ประเมินความพึงพอใจจากผูใชบริการ 
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งานการบริการจดทะเบียนพาณิชย 
การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙  กรณีผูขอจด

ทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  พระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

 ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

สรุป  กระบวนการ ๔ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๖๐ นาที/ราย 
 
๓.  เอกสารประกอบการพจิารณา  ดังนี ้
  ๓.๑  กรณผีูขออนุญาตประกอบกิจการเปนเจาบานซึ่งเปนสถานที่ใชประกอบกิจการพาณิชย 
         (๑)  สําเนาบัตรประชาชนพรอมสําเนาทะเบียนบานของผูขอประกอบกิจการ  
(รับรองสําเนาถูกตอง) 
         (๒)  แผนที่บริเวณท่ีจะตั้งสถานประกอบการ 
  ๓.๒  กรณผีูขออนุญาตไมไดเปนเจาบานซึ่งใชเปนสถานที่ในการประกอบกิจการ  
 
 
ใชเอกสารเพิ่มเติมจากขอ ๓.๑ ดังนี้ 

(๑)  หนังสือยินยอมของเจาของสถานที่ประกอบกิจการใหใชเปนสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ 
(๒)  สําเนาบัตรประชาชนของเจาของสถานท่ี (เจาของสถานท่ีรับรองสําเนาถูกตอง) 

ผูประกอบการพาณิชยยื่นคําขอและกรอก
ขอมูล (แบบ ท.พ.) 

พรอมเอกสารเพ่ือพิจารณา 

เจาหนาที่รับแบบคําขอและตรวจสอบเอกสาร 
และกรอกขอมลูในระบบจัดเก็บ 

เจาหนาที่เสนอนายทะเบยีนพาณชิย 

ผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียม 
และรับใบทะเบียนพาณิชย 

๕  นาที 

๓๐  นาท ี

๑๕  นาท ี

   ๑๐  นาท ี
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(๓)  สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบการ (เจาของสถานที่รับรองสําเนาถูกตอง) 
(๔)  กรณีเชาสถานประกอบการ สําเนาหนังสือสัญญาเชา (ผูประกอบกิจการรับรองสําเนาถูกตอง) 

       หมายเหต ุ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไมสามารถดําเนินการดวยตนเองใหทําหนังสือมอบ
อํานาจพรอมกับนําสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจและรับรองสําเนาถูกตอง ใหผูรับมอบอํานาจมา
ดําเนินการขออนุญาตแทน 
   

 ๔.  สถานท่ีติดตอ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    โทร 037-218439   

รับเรื่องรองเรียน     
    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    
  โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙     
                             กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
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๑๓. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผูขอจด

ทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
๑๔. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
๑๕. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการ            

ที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
๑๖. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  
๑๗. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 
 - พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 

- กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย                 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

- พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายวาดวย ทะเบียนพาณิชย 
- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 
  - ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณชิย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๘)                        
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย    
พ.ศ. ๒๕๕๕   

  - ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๘. ชองทางการใหบริการ  

สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
  โทร 037-218439    
 
๑๙. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ๑. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ 
(มาตรา ๑๑) 

๒. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได 

๓. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน              
และเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน 

๔. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที ่   
หรือดาวนโหลดจาก www.nongsang.go.th 
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หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน
ตามทีร่ะบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคาํขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับ
มอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบ
อํานาจไวเปนหลักฐาน 

๒๐. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล 
 

๓๐ นาที สวนการคลัง - 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม 
 

๕ นาท ี สวนการคลัง - 

๓) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 

๑๕ นาที สวนการคลัง - 

๔) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลง
นาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยใหผู
ยื่นคาํขอ 
 

๑๐ นาที อบต.ปูยุด - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖๐ นาที 
 
 
 
 
 
๒๑. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

๙.๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

๒) สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

 
๙.๒) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเตมิ 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบ
บทพ.) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

๑ ๐ ฉบับ - 

๒) หนังสือใหความยินยอมใหใช
สถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดย
ใหเจาของรานหรือเจาของ
กรรมสิทธิ์ลงนามและใหมีพยาน
ลงชื่อรับรองอยางนอย ๑ คน 
 
 
 

- ๑ ๐ ฉบับ (กรณีผูประกอบพาณิชย
กิจมิไดเปนเจาบาน ) 

๓) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็น
วาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
หรือสําเนาสญัญาเชาโดยมีผูให
ความยินยอมเปนผูเชาหรือ
เอกสารสิทธิ์อยางอ่ืนทีผู่เปน
เจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความ
ยินยอมพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูประกอบพาณิชย
กิจมิไดเปนเจาบาน ) 

๔) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบ
พาณิชยกิจและสถานทีสํ่าคัญ
บริเวณใกลเคียงโดยสังเขปพรอม
ลงนามรับรองเอกสาร 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถาม)ี พรอม
ปดอากรแสตมป ๑๐ บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๖) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจ (ถาม)ี พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการ
ปกครอง 

๐ ๑ ฉบับ - 

๗) สําเนาหนังสอือนุญาตหรือหนังสือ
รับรองใหเปนผูจําหนายหรือให
เชาสินคาดังกลาวจากเจาของ

- ๐ ๑ ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขายหรือ
ใหเชาแผนซีดีแถบ
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเตมิ 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ลิขสิทธิ์ของสินคาที่ขายหรือใหเชา
หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรือหลักฐาน
การซื้อขายจากตางประเทศพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

บันทึกวีดิทัศนแผนวดีิ
ทัศนดีวีดีหรือแผนวีดี
ทัศนระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เก่ียวกับการ
บันเทิง) 

๘) หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจาหนาทีเ่พ่ือทําบันทึก
ถอยคําเกี่ยวกับขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนพรอมแสดง
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได 

- ๑ ๐ ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการคาอญั
มณีหรือเครื่องประดับซึ่ง
ประดับดวยอัญมณ)ี 

 
๒๒. คาธรรมเนียม      

คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)  ๕๐ บาท 
คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)   ๓๐ บาท 

 
๒๓. ชองทางการรองเรียน 

ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง    
 โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
คูมือสําหรับประชาชน  : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน 

พาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
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ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย 
     พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 
     (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 
 - พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 

- กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย                 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

- พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับ                  

ของกฎหมายวาดวย ทะเบียนพาณิชย 
- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับ                  

แหงพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 
  - ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณชิย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๘)                        
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่                             
และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย    
พ.ศ. ๒๕๕๕   

  - ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. ๒๕๔๙ 

ชองทางการใหบริการ  
สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  

  โทร 037-218439    

ระยะเวลาเปดใหบริการ  : เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
      ตั้งแตเวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ไดจดทะเบียนไว

จะตองยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา ๓๐ วันนับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  
(มาตรา ๑๓) 

๒. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอืน่ยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได 

๓. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน            
และเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน 

๔. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที ่
หรือดาวนโหลดจาก www.nongsang.go.th 
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หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน
ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยืน่คําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับ
มอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบ
อํานาจไวเปนหลักฐาน 

๒๔. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/
แจงผล 

๓๐ นาท ี สวนการคลัง - 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม 

๕ นาท ี สวนการคลัง - 

๓) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 

๑๕ นาท ี สวนการคลัง - 

๔) การลงนาม/คณะกรรมการมี
มต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใหผูยื่นคําขอ 

๑๐ นาท ี อบต.ปูยุด - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖๐ นาที 
๒๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

๒) สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

 

๒) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเตมิ 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเตมิ 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบ
บทพ.) 

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 

๑ ๐ ฉบับ - 

๒) หนังสือใหความยินยอมใหใช
สถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดย
ใหเจาของรานหรือเจาของ
กรรมสิทธิ์ลงนามและใหมีพยาน
ลงชื่อรับรองอยางนอย ๑ คน 

- ๑ ๐ ฉบับ (กรณีผูประกอบพาณิชย
กิจมิไดเปนเจาบาน ) 

๓) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็น
วาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
หรือสําเนาสญัญาเชาโดยมีผูให
ความยินยอมเปนผูเชาหรือ
เอกสารสิทธิ์อยางอ่ืนที่ผูเปน
เจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความ
ยินยอมพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูประกอบ 
พาณิชยกิจมไิดเปนเจา
บาน ) 

๔) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบ
พาณิชยกิจและสถานทีสํ่าคัญ
บริเวณใกลเคียงโดยสังเขปพรอม
ลงนามรับรองเอกสาร 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถาม)ี พรอม
ปดอากรแสตมป ๑๐ บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๖) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจ (ถาม)ี พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการ
ปกครอง 

๐ ๑ ฉบับ - 

๗) สําเนาหนังสอือนุญาตหรือหนังสือ
รับรองใหเปนผูจําหนายหรือให
เชาสินคาดังกลาวจากเจาของ
ลิขสิทธิ์ของสินคาที่ขายหรือใหเชา
หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรือหลักฐาน
การซื้อขายจากตางประเทศพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

- ๐ ๑ ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขายหรือ
ใหเชาแผนซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศนแผนวดีิ
ทัศนดีวีดีหรือแผนวีดี
ทัศนระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เก่ียวกับการ
บันเทิง) 

๘) หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบเจาหนาทีเ่พ่ือทําบันทึก
ถอยคําเกี่ยวกับขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของเงินทุนพรอมแสดง
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได 

- ๑ ๐ ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการคาอญั
มณีหรือเครื่องประดับซึ่ง
ประดับดวยอัญมณ)ี 

คาธรรมเนียม      
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คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)  ๕๐ บาท 
คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)   ๓๐ บาท 

ชองทางการรองเรียน 
ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแสง    
 โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คูมือสําหรับประชาชน  : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย 
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พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙  
     กรณผีูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลปูยุด 
ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการ 
      ที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
หมวดหมูของงานบริการ  :  จดทะเบียน  
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 
 - พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 

- กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย                 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

- พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับ                 

ของกฎหมายวาดวย ทะเบียนพาณิชย 
- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับ                  

แหงพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 
  - ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณชิย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๘)                        
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย    
พ.ศ. ๒๕๕๕   

  - ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. ๒๕๔๙ 

ชองทางการใหบริการ  

สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง  
  โทร 037-218439    
  
ระยะเวลาเปดใหบริการ  : เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
      ตั้งแตเวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. 
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ๑. ผูประกอบพาณชิยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไวตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็
ตามเชนขาดทุนไมประสงคจะประกอบการคาตอไปเจาของสถานท่ีเรียกหองคนืเพราะหมดสัญญาเชาหรือเลิกหาง
หุนสวนบริษัทใหยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด ๓๐ วันนับตั้งแต
วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา ๑๓) 
  ๒. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเองเชนวิกลจริตตาย
สาบสูญเปนตนใหผูที่มีสวนไดเสียตามกฎหมายเชนสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบ
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พาณิชยกิจแทนผูประกอบพาณิชยกิจนั้นไดโดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิก
พรอมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนไดดวยตนเองเชนใบมรณ
บัตรคําสั่งศาลเปนตน 
  ๓. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจให
ผูอื่นยื่นแทนก็ได 
  ๔.ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
  ๕. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือ
ดาวนโหลดจาก wwwnongsang.go.th 

   หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือ 
มีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอ 
หรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือ            
ผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล 
 

๓๐ นาท ี สวนการคลัง - 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม 
 

๕ นาท ี สวนการคลัง - 

๓) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /
เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขาระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 
 

๑๕ นาท ี สวนการคลัง - 

๔) การลงนาม/คณะกรรมการมี
มต ิ
 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย
ใหผูยื่นคําขอ 
 

๑๐ นาท ี อบต.ปูยุด - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๖๐ นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (สําเนาบัตรประจําตัว
ของผูประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที่ยื่นคํา
ขอแทนพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง) 

 
๒) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย 
(แบบทพ.) 

อบต.หนองแสง ๑ ๐ ฉบับ - 

๒) ใบทะเบยีนพาณิชย (ฉบับ
จริง) 

อบต.หนองแสง ๑ ๐ ฉบับ - 

๓) สําเนาใบมรณบัตรของผู
ประกอบพาณิชยกิจ (กรณี
ถึงแกกรรม) โดยใหทายาท
ที่ยื่นคําขอเปนผูลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 

๔) สําเนาหลักฐานแสดงความ
เปนทายาทของผูลงช่ือแทน
ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึง
แกกรรมพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 

๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถาม)ี 
พรอมปดอากรแสตมป ๑๐ 
บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๖) สําเนาบตัรประจําตัว
ประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ (ถาม)ี พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 

 
คาธรรมเนียม      

คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)  ๕๐ บาท 
คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)   ๓๐ บาท 

 
ชองทางการรองเรียน 

ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง    
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โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 
(กระบวนงานท่ี  ๑๖   งานการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย) 

งานการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
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 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 
  -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

สรุป  กระบวนการ ๓ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๕ นาที/ราย (ในการ
ยื่นคาํขอ) 

 ๓.  เอกสารประกอบการพจิารณา  ดังนี ้
  ๓.๑  บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาทะเบียนบาน 
 ๔.  สถานท่ีติดตอ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

               โทร  037-439   
รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง    

 โทร 037-218439   e-mail : admin@nongsang.go.th 
 
 
 

 
 
 

ประชาชนยื่นคําขอและกรอกขอมูล 
ตามแบบคํารองขอใชบริการจัดเก็บ 

ขยะมูลฝอย 

เจาหนาที่รับแบบคําขอและตรวจสอบเอกสาร 
และพิจารณาอนุมัติ 

จัดสงวางถังขยะภายใน ๑ สัปดาห 
หลังจากอนุมัติ 
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องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 
 
 
 

คูมือประชาชน 
 

แนวทางปฏบิตัิราชการเพื่อบริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


