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คํานํา 

 

  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘   ตามมาตรา  ๗   ไดกําหนดให   “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับ
อนุญาต  ผูอนุญาตจะตองทําคูมือสําหรับประชาชน”  โดยมีเปาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
ลดตนทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ สรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ  

  องคการบริหารสวนตําบลเวียง ไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ประกอบดัวยภารกิจงาน
ในการบริการประชาชนตามอํานาจหนาท่ี เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ีมาติดตอราชการ 
รับทราบข้ันตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตขององคการบริหารสวนตําบลเวียง 
 
       องคการบริหารสวนตําบลเวียง  
             ๒๐ มกราคม  2562 
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สารบัญ 

 

เรื่อง                 หนา 

ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน       ๔ 

งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน       ๙ 

งานจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี               ๒๐ 

งานจัดเก็บภาษีปาย                 ๒๙ 

งานการขออนุญาตกอสรางอาคาร       ๔๐ 

งานสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค                ๔๙ 

งานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรักษาความสงบเรียบรอย/การสงเคราะหผูประสบภัย ๕๓ 

งานรับแจงเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน      ๕๗ 

งานการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ    ๖๑ 

งานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด       ๖๙ 

งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ๗๗ 

งานการบริการผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวยเอดส      ๘๒ 
งานการบริการขอมูลขาวสาร       ๙7 
งานการบริการจดทะเบยีนพาณิชย       ๑๐๑ 
ตัวอยางแบบฟอรมและการกรอกขอมูล    
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ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น 

๑.  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล 

          โครงสรางและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเวียง  แบงเปน ๒ ฝาย  คือ 

๑.  สภาองคการบริหารสวนตําบล 

๒.  นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

            สภาองคการบริหารสวนตําบล 

สภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีมา

จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในหมูบานละ ๆ  ๒  คน  โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมี

วาระดํารงตําแหนง  ๔ ป 

            สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการ

บริหาร 

กิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

  (๒)  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

  (๓)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย  

นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
 

 นายกองคการบริหารสวนตําบล 

                 นายกองคการบริหารสวนตําบล  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป   

                 นายกองคการบริหารสวนตําบล อาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลไดไมเกิน

สองคน และอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลไดหนึ่งคน 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการ

บริหาร   

สวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ 

และขอบังคับทางราชการ 

(๒)  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

(๓)  แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหาร 

สวนตําบล 

(๔)  วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 
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(๕)  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

(๖)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน 

๒. บทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 

                องคการบรหิารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัตสิภาตาํบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน  ดังนี้ 

   มาตรา  ๖๖   องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดาน

เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  

มาตรา ๖๗  ภายใตบังคับกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขต

องคการ 

บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

(๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอย

และ 

สิ่งปฏิกูล 

(๓)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

(๔)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๕)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(๖)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ 

(๗)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๘)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

(๙)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม

ความ 

จําเปนและสมควร 

            มาตรา  ๖๘  ภายใตบังคับกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต

องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

(๒)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

(๓)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

(๔)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

(๕)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 

(๖)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

(๗)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

(๘)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
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(๙)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 

(๑๐)  ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือ  และทาขาม 

(๑๑)  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 

(๑๒)  การทองเท่ียว 

(๑๓)  การผังเมือง  
 

                   องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒   ดังนี ้

   มาตรา ๑๖  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการ

สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 

(๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

(๒)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

(๓)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 

(๔)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  

(๕)  การสาธารณูปการ 

(๖)  การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 

(๗)  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

(๘)  การสงเสริมการทองเท่ียว 

(๙)  การจัดการศึกษา 

(๑๐)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 

(๑๑)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ 

ทองถ่ิน 

(๑๒)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

(๑๓)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

(๑๔)   การสงเสริมการกีฬา 

(๑๕)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(๑๖)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

(๑๗)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

(๑๘)  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

(๑๙)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(๒๐)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(๒๑)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 



 
 

7 

(๒๒)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

(๒๓)  การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ

และ 

สถานท่ีอ่ืน ๆ 

(๒๔)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

(๒๕)  การผังเมือง 

(๒๖)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

(๒๗)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

(๒๘)  การควบคุมอาคาร 

(๒๙)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓๐)   การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย

ใน 

ชีวิตและ ทรัพยสิน 

(๓๑)  กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศ 

กําหนด 
 

๓. โครงสรางการจัดแบงสวนราชการและการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวน

ตําบล 

การจัดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลเวียง  ประกอบดวย 

๑. สํานักงานปลัด 

มีหัวหนาสํานักงานปลัดเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 

งานวางแผนอัตรากําลัง  งานกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน  งานบรรจุ แตงตั้งการ

เลือ่นระดับ  งานโอน ยาย  งานทะเบียนประวัติและบัตร  งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  งาน

ประเมินผลการปฏิบัติงานและ 

พิจารณาความดีความชอบ  งานดําเนินการทางวินัย  งานเก่ียวกับการออกจากราชการ  งานเสนอขอ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ  และประกาศเกียรติคุณ  งานธุรการ  งานสารบรรณกลาง  งานรัฐพิธี  พิธีการตาง 

ๆ  งานประชาสัมพันธหนวยงาน  งานรับรอง งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานท่ีราชการ   

งานดานนิติการ   และดําเนินคดี   งานเก่ียวกับตราขอบัญญัติ ระเบียบของหนวยงาน  งานเก่ียวกับขอมูล



 
 

8 

ขาวสารงานเก่ียวกับเรื่องราวรองทุกข  งานเก่ียวกับการถายโอนภารกิจตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  งานเก่ียวกับการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบล  งานเก่ียวกับการประชุมกรรมการตาง ๆ  งานสิทธิสวัสดิการ  ทะเบียน

ประวัติ  การพัฒนาอบรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  

งานสงเสริมประชาธิปไตย  งานเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล  งานจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  งานจัดทําระบบขอมูล (ศูนยขอมูล) งานจัดทํา

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป/รายจายเพ่ิมเติม  งานเก่ียวกับโครงการเงินอุดหนุนตาง ๆ  งาน

โครงการตามพระราชดําริ  งานการจัดการสิ่งแวดลอม  งานประสานหนวยงานตาง ๆ ราชการท่ีมิได

กําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใด  งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

งานใหบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งานศูนยบริการสาธารณสุข  การสงเสริม

สุขภาพ  การปองกันและบําบัดโรค  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การควบคุมบําบัดน้ําเสีย  การ

ดูแลรักษา สวนสาธารณะ  ปองกันและบําบัดยาเสพติด  งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย  

งานสงเสริมการกีฬา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  งานสงเสริม

การศึกษา  งานสังคมสงเคราะห  งานหองสมุดประชาชน  งานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 
 

๒. กองคลัง 

มีผูอํานวยการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการ 

ปฏิบัติราชการของกองคลังองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการเบิกจาย รับ 

นําสง เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานเก่ียวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายและอนุมัติฎีกา 

งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และเงินอ่ืน ๆ งานคําขอเบิกเงิน สวัสดิการตาง ๆ งานจัดทํา

บัญชี งานทะเบียนคุมรายได รายจายทุกประเภทและจัดทําทะเบียนคุมเงิน งานจัดทํางบทดลอง งบแสดง

ฐานะทางการเงิน งบทรัพยสิน งบหนี้สิน-เจาหนี้ และเงินสะสมประจําเดือนประจําป งานจัดทําขอมูลสถิติ

การคลัง งานควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ งานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง จัดหาพัสดุ งานเก่ียวกับการ

ซอมแซม บํารุงรักษาพัสดุ งานจําหนายพัสดุ ครุภัณฑ หรือทรัพยสิน งานการควบคุมรับ จายพัสดุ งาน

ตรวจสอบการรับ จายพัสดุประจําป งานเก่ียวของกับทรัพยสิน งานจัดเก็บภาษีงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและ

ไดรับมอบหมาย 
 

๓. กองชาง 

มีผูอํานวยการกองชางองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของกองโยธาองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ     

งานสํารวจและจัดทําโครงการ งานออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบการกอสราง 

งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตาง ๆ งานการควบคุมอาคาร งานจัดทําแผนท่ีและแผนผังตาง ๆ งาน
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ประมาณการโครงการตาง ๆ งานเก่ียวกับการประชาสัมพันธเก่ียวกับผลงานของกองชาง งานกําหนดราคา

กลางของวัสดุและงานตาง ๆ ของทองถ่ิน งานวางแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง งาน

ควบคุมการกอสราง งานคุมการซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 

งานเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระบายน้ํา งานสนามกีฬาองคการบริหารสวนตําบล 

งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 
 

อัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 

๑.  พนักงานสวนตําบล  จํานวน    ๑๔ คน 
๒.  พนักงานจาง ตามภารกิจ จํานวน     ๖ คน 
3.  พนกังานจางท่ัวไป  จํานวน     ๑๔     คน 
    รวมทัง้สิน้  ๓๔     คน 
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กระบวนงานบริการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเวียง 

ท่ีกระทรวงมหาดไทยไดแนะนําใหลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

จํานวน  ๑๖  กระบวนงาน 

ท่ี กระบวนงานบริการประชาชน หมายเหตุ 

๑ จัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  

๒ จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

๓ จัดเก็บภาษีปาย  

๔ ขออนุญาตกอสรางอาคาร 

กรณีท่ัวไป 

- ข้ันตอนตรวจสอบเอกสาร/พ้ืนท่ีกอสราง 

- ข้ันตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีขออนุญาตกอสรางตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

๕ สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค  

๖ ชวยเหลือสาธารณภัย  

๗ รับแจงเรื่องราวรองทุกข  

๘ การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 - ขออนุญาตใหม / ตอใบอนุญาต 

 

๙ การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 

- ขออนุญาตใหม / ตอใบอนุญาต 

 

๑๐ การขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ 

ตร.ม) 

 

๑๑ การขออนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

- ขออนุญาตใหม / ตอใบอนุญาต 

 

๑๒ รับแจงข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส  

๑๓ ใหบริการขอมูลขาวสารของทางราชการ  

๑๔ การข้ึนทะเบียนพาณิชย  
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

๑. ช่ือกระบวนงาน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย 

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

๔. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  

๕. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

  1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 
๖. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

๗. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

๘. กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา -  
ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 0  วัน 

๙. ขอมลูสถติ ิ
 จาํนวนเฉลีย่ตอเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีส่ดุ 0  
 จาํนวนคาํขอทีน่อยทีสุ่ด 0  
๑๐. ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินองคการบริหารสวนตําบลเวียง  
๑๑. ชองทางการใหบรกิาร  
1) สถานที่ใหบริการ  กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลเวียง  103 หมู 6 ตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา    

จังหวัดเชียงราย 57170  โทรศัพท 053-781955 ตอ 11/ติดตอดวยตนเอง ณ ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลเวียง 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหต ุ(-) 

๑๒. หลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข(ถาม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับ
ชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากทรัพยสินท่ีเปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆและท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 
 1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธข้ันตอนและ 
วิธีการชําระภาษี 
 2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 
 3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 
 4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
 5.องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
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6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีท่ีเจาของทรัพยสินชําระ
ภาษีเกินเวลาท่ีกําหนดจะตองชําระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 15 วัน
นับแตไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ี
เจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอยีดของขัน้ตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ใหบรกิาร 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รบัผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน 
(ภ.ร.ด.2) เพ่ือใหพนักงาน
เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วันนับแต
ผูรับบริการมายื่น
คําขอ 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจง
การประเมินภาษีใหเจาของ
ทรัพยสินดําเนินการชําระ
ภาษี 
 

30 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ียื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพยสิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ) 
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๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาดาํเนนิการรวม 31 วัน 
 

๑๔. งานบริการนีผ้านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คําขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่
รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและท่ีดิน
พรอมสําเนาเชน
โฉนดท่ีดิน
ใบอนุญาตปลูก
สรางหนังสือ
สัญญาซ้ือขาย
หรือใหโรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พรอมสําเนาเชน
ใบทะเบียนการคา
ทะเบียนพาณิชย

- 1 1 ชุด - 

2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 
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ที ่
รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
คาของฝาย
สิ่งแวดลอม
สัญญาเชาอาคาร 

5) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พรอม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาํหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืน่เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอืน่เพิม่เตมิ 

 
๑๖. คาธรรมเนยีม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
๑๗. ชองทางการรองเรยีน 

1) ชองทางการรองเรยีน   กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลเวียง  103 หมู 6 ตําบลเวยีง  อําเภอเวียงปาเปา    
จังหวัดเชียงราย 57170  โทรศัพท 053-781955 ตอ 11/ติดตอดวยตนเอง ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลเวียง 
หมายเหต-ุ 
- 
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๑๘. ตวัอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมือการกรอก  
 

1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
 

 

๑๙. หมายเหตุ 

- 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  

(กระบวนงานท่ี  ๒   จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) 

๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

 -  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๓๔) 

๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป  กระบวนการ ๕ ข้ันตอน  ระยะเวลา 31 วัน/ราย 

 

เพ่ือความสะดวก เอกสารท่ีตองนํามา 

 ๑. ใบเสร็จรับเงินของปท่ีผานมา 

 ๒. สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 ๔. เอกสารสิทธิการถือครองกรรมสิทธิ์ 

 

 

 

ผูชําระภาษีฯ แจงความจํานงขอชําระภาษี 

เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 

เจาหนาท่ีแจงประเมินภาษี 

ผูชําระภาษีกรอกขอมูลแสดงรายการภาษี 

เจาหนาท่ีรับชําระคาภาษีพรอมออกใบเสร็จรับเงิน 
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 สถานท่ีติดตอ  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง  

โทร/โทรสาร ๐ – ๕๓๗๘ – ๑๙๕๕   

www.tambonwiang.com 

 

การรับเรื่องรองเรียน     

 ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ – ๕๓๗๘ – ๑๙๕๕   

www.tambonwiang.com

http://www.tambonwiang.com/
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ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

      ความรูท่ัวไป  

๑. ทรัพยสินท่ีตองเสียภาษี 

ประเภททรัพยสินท่ีตองเสียภาษี  ไดแก อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ กับท่ีดินตอเนื่องตอเนื่อง ซ่ึง

ใชปลูกสรางอาคารนั้น ๆ รวมถึงบริเวณตอเนื่องกันซ่ึงตามปกติใชประโยชนไปดวยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสราง

นั้น ๆ ซ่ึงเจาของกรรมสิทธิ์ไดนําทรัพยสินดังกลาวออกหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจากการอยูอาศัยของตนเอง

โดยปกติหรือนําไปใหผูอ่ืนใชประโยชนไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม   

๒. ทรัพยสินท่ีไดรับยกเวนภาษี 

๑. พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน 

๒. ทรัพยสินของรัฐบาลท่ีใหในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศ

ไทยท่ีใชในกิจการรถไฟโดยตรง 

๓. ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซ่ึงกระทํากิจการอันมิใชเพ่ือเปนผลกําไร

สวนบุคคล  และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 

๔. ทรัพยสินซ่ึงเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะศาสนกิจอยางเดียวหรือเปนท่ีอยูของสงฆ 

๕. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆ  ซ่ึงปดไวตลอดป  และเจาของมิไดอยูเองหรือใหผูอ่ืนอยู  

นอกจากคนเฝาในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ  หรือในท่ีดินซ่ึงใชตอเนื่องกัน 

๖. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติท่ีผูเชาซ้ืออาศัยอยูเองโดยมิไดใชเปนท่ีเก็บสินคาหรือ

ประกอบการอุตสาหกรรม  หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได 

๓. การขอลดหยอนคาภาษี 

การลดหยอนภาษี  การขอยกเวนภาษี  การงดเวน  การขอปลดภาษี   จะกระทําไดตามกรณี 

ดังนี้ 

 -  ถาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายใหลดคารายปของ 

ทรัพยสินนั้นตามสวนท่ีถูกทําลายตลอดเวลาท่ียังไมไดทําข้ึน  แตในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ตอง

เปนท่ีซ่ึงยังใชไมได  (มาตรา ๑๑) 

     -  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ  ซ่ึงทําข้ึนในระหวางปนั้น  ใหถือเอาเวลาซ่ึงโรงเรือน 

หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ   นั้นไดมีข้ึนและสําเร็จจนควรเขาอยูไดแลวเทานั้นมาเปนเกณฑคํานวณ คารายป(มาตรา 

๑๒) 

  - ถาเจาของโรงเรือนใดติดตั้งสวนควบท่ีสําคัญมีลักษณะเปนเครื่องจักรกลไก  เครื่อง 

กระทําหรือเครื่องกําเนิดสินคา   เพ่ือใชดําเนินการอุตสาหกรรมบางอยาง  เชน  โรงสี   โรงเลื่อย ฯลฯ  ข้ึนในโรงเรือน

นั้น  ๆ  ในการประเมินใหลดคารายปลงเหลือหนึ่งสามของคารายปของทรัพยสินนั้น  รวมท้ังสวนควบดังกลาวแลว

(มาตรา ๑๓) 
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- เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนไดรับความเสียหาย  เพราะทรัพยสินวางลง   หรือ

ทรัพยสินชํารุดจําเปนตองซอมแซมสวนสําคัญ เจาของโรงเรือนสิ่งปลูกสรางมีสิทธิของลดคาภาษีได โดยยื่นคํารองตอ

พนักงานเจาหนาท่ี ท้ังนี้เปนไปตามดุลพินิจของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีจะลดคาภาษีลงตามสวนท่ีเสียหาย หรือปลดคาภาษี

ท้ังหมดก็ได 

 ๑.๔    ผูมีหนาท่ีเสียภาษี 

  ผูมีหนาท่ีเสียภาษี  คือ  เจาของทรัพยสิน  แตถาท่ีดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ  เปน

ของคนละเจาของกัน เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ  ตองเปนผูเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

๑.๕   กําหนดระยะเวลาใหย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี 

     ใหผูรับประเมินยื่นแบบแจงรายการทรัพยสินเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.๒)   

ตอพนักงานเจาหนาท่ีในทองท่ีซ่ึงทรัพยสินนั้นตั้งอยู  ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 

๑.๖   ฐานภาษี 

         ฐานภาษี   คือ  คารายปของทรัพยสิน 

 คารายป    หมายถึง  จํานวนเงินซ่ึงทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ ในกรณีท่ี  

ทรัพยสินนั้นใหเชา ใหถือวาคาเชาคือคารายป  แตถาเปนกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรท่ีทําใหพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวา คาเชา

นั้นมิใชจํานวนเงินอันสมควรท่ีจะใหเชาได  หรือเปนกรณีท่ีหาคาเชาไมได เนื่องจากเจาของทรัพยสินดําเนินกิจการเอง

หรือดวยเหตุประการอ่ืน  ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจประเมินคารายปไดโดยคํานึงถึงลักษณะของทรัพยสิน ขนาด 

พ้ืนท่ี ทําเลท่ีตั้ง และบริการสาธารณะท่ีทรัพยสินนั้นไดรับประโยชน 

๑.๗   อัตราภาษี 

อัตราภาษีใหเสียในอัตรารอยละสิบสองจุดหาของคารายป 

ข้ันตอนการย่ืนแบบแจงรายการเสียภาษี 

๑   การย่ืนแบบพิมพเพ่ือแจงรายการทรัพยสิน  ใหผูรับประเมินกรอกรายการในแบบพิมพ    

(ภ.ร.ด.๒) ตามความเปนจริงตามความรูเห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาว พรอมท้ัง

ลงวันท่ี  เดือน ป และลงลายมือชื่อของตนกํากับไวแลวสงคืนไปยังพนักงานเจาหนาท่ี   ณ สํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลเวียง การสงแบบพิมพ  จะนําไปสงดวยตนเอง  มอบหมายใหผูอ่ืนไปสงแทน  หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได   

(ใหถือวันท่ีสงทางไปรษณียเปนวันยื่นแบบพิมพ) 

๒  เอกสารหลักฐานท่ีตองใชประกอบการย่ืนแบบแจงรายการเสียภาษี 

กรณีโรงเรือนรายเกา  ใหยื่นแบบแจงรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒)   พรอมใบเสรจ็รับเงิน   

การเสียภาษีครั้งสุดทาย  (ถามี) 

        กรณีโรงเรือนรายใหม  ใหเจาของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางท่ียังไมเคยยื่นแบบแจงรายการเสีย

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินมากอน  ยื่นแบบแจงรายการเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดจากปท่ีไดมีการใชประโยชน

ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น โดยยื่นแบบแจงรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒)   ตอพนักงานเจาหนาท่ี  พรอมหลักฐาน

เพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้ 
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-     สําเนาโฉนดท่ีดินท่ีปลูกสรางโรงเรือน   หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน 

-     สําเนาหนังสือสัญญาซ้ือขาย  หรือสัญญาใหท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

-    หลักฐานการเปดดําเนินกิจการ  เชน  หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย  

      หนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน/บริษัท 

-    ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน 

-     สัญญาเชาบาน 

-    หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเองพรอมติดอากรแสตมป    

 ๓    การชําระภาษี 

          ใหผูรับประเมินท่ีไดรับแจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) นําเงินไปชําระภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันถัดจาก

วันท่ีไดรับแจงการประเมินโดยชําระภาษีไดท่ีงานผลประโยชนและกิจการพาณิชย ฝายพัฒนารายได กองคลัง องคการ

บริหารสวนตําบลเวียง การชําระภาษีจะชําระโดยการสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือเซ็คท่ีธนาคารรับรองทาง

ไปรษณียลงทะเบียนก็ไดโดยสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลเวียง และใหถือเอาวันสงทางไปรษณียเปนวันรับชําระ

ภาษี 

๔   การผอนชําระภาษี 

  ผูมีสิทธิขอผอนชําระภาษีได   ๓ งวด  โดยไมเสียเงินเพ่ิมมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

๑.     ผูมีหนาท่ีเสียภาษีจะขอผอนชําระคาภาษีก็ได   โดยวงเงินคาภาษีท่ีจะขอผอน 

                             ชําระนั้นจะตองมีจํานวนตั้งแตเกาพันบาทข้ึนไป 

๒.     ไดยืนแบบพิมพเพ่ือแจงการการทรัพยสินตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในเดือน 

                             กุมภาพันธของปนั้น 

  ๓.     ไดแสดงความจํานงขอผอนชําระคาภาษีเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ี  

            ภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

เงินเพ่ิม 

เงินภาษีคางชําระใหเพ่ิมจํานวนตามอัตรา  ดังนี้ 

๑. ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันถัดจาก 

     วันท่ีไดรับแจงการประเมิน  ใหเพ่ิมรอยละ  ๒.๕  ของคาภาษีท่ีคาง 

๒. ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน  ใหเพ่ิมรอยละ   ๕   ของคาภาษีท่ีคาง 

๓.  ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน  ใหเพ่ิมรอยละ  ๗.๕   ของคาภาษีท่ีคาง 

๔.  ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน  ใหเพ่ิมรอยละ   ๑๐  ของคาภาษีท่ีคาง 

ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพ่ิมภายในสี่เดือน   ผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจออก 

คําสั่งเปนหนังสือใหยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซ่ึงคางชําระคาภาษี  เพ่ือนําเงินมาชําระเปนคาภาษี  

เงินเพ่ิม   คาธรรมเนียม  และคาใชจายโดยมิตองของใหศาลสั่งหรือออกหมายยึด 
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       ถาคาภาษีคางอยูและยังมิไดชําระขณะเม่ือทรัพยสินไดโอนกรรมสิทธิ์ไปเปนของเจาของใหมโดยเหตุใดๆ   

ก็ตาม  เจาของคนเกาและคนใหมเปนลูกหนี้คาภาษีนั้นรวมกัน  (มาตรา ๔๕) 

 

การอุทธรณภาษี 

เม่ือผูรับประเมิน  ไดรับแจงกาประเมินแลวไมพอใจการประเมินของพนักงานเจาหนาท่ี โดยเห็นวาการ

ประเมินไมถูกตอง  หรือเห็นวาคาภาษีสูงเกินไป ก็มีสิทธิยื่นคํารองของใหพิจารณาการประเมินใหม  ตอผูบริหารทองถ่ิน 

       โดยกรอกในแบบพิมพ  (ภ.ร.ด.๙)   ยื่นแบบดังกลาวท่ี องคการบริหารสวนตําบลเวียง ภายใน  ๑๕ วัน 

นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน หากพนเวลาดังกลาว  ผูรับประเมินหมดสิทธิท่ีจะขอใหพิจารณาการประเมินใหม และ

ไมมีสิทธินําคดีข้ึนสูศาลเวนแตในปญหาขอกฎหมายซ่ึงอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น 

       เม่ือผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแลว  ผลเปนประการใดจะแจงคําชี้ขาดไปยังผูยื่นคํารองอุทธรณเปนลาย

ลักษณอักษร   หากผูรับประเมินเห็นดวยหรือไมพอใจในคําชี้ขาดดังกลาว  ยอมมีสิทธินําคดีไปสูศาลเพ่ือแสดงใหศาล

เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองก็ได แตตองภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันรับแจงความใหทราบคําชี้ขาดนั้น 

บทกําหนดโทษ 

มาตรา  ๔๖  ผูใดละเลยไมแสดงขอความท่ีกลาวไวในมาตรา  ๒๐  เวนแตจะเปนดวยเหตุ 

สุดวิสัย ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

       มาตรา ๔๗ ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาท่ี  ไมแจง

รายการเพ่ิมเติมละเอียดยิ่งข้ึนเม่ือเรียกรอง ไมนําพยานหลักฐานมาแสดง  หรือไมตอบคําถามเม่ือพนักงานเจาหนาท่ี

ซักถามตามความในมาตรา  ๒๑  และ  ๒๒  ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 มาตรา  ๔๘  ผูใด 

(ก) โดยรูอยูแลวหรือจงใจยื่นขอความเท็จ  หรือใหถอยคําเท็จ  หรือตอบคําถามดวยคําอัน 

เปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหง

ทรัพยสินของตนตามท่ีควรก็ดี 

(ข) โดยความเท็จ  โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยาง 

ใดท้ังสิ้นท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามท่ีควรก็ดี 

 ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหารอยบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

***************************************** 

ท่ีมา:      พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
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คูมือสาํหรบัประชาชน: การจดัเกบ็ภาษบีาํรุงทองที ่
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบรกิาร: อ่ืนๆ (เชน การออกผลการวิเคราะห / ใหความเห็นชอบ)  
5. กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วของ: 
1) พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2529 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.2529 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ  5 นาที  
9. ขอมลูสถติ ิ
 จาํนวนเฉลีย่ตอเดอืน 0  
 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีส่ดุ 0  
 จาํนวนคาํขอทีน่อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  
11.  ชองทางการใหบรกิาร  
1) สถานที่ใหบริการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเวียง/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:03 - 16:30 น. 
หมายเหต ุ- 

 
12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข(ถาม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีคือผูท่ีเปนเจาของท่ีดิน ในวันท่ี1 มกราคม ของปใด มีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับป
นั้น กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
 
ใหเจาของท่ีดินซ่ึงมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) ณ สํานักงานทองถ่ิน ทองท่ีซ่ึงท่ีดิน
นั้นตั้งอยูภายในเดือนมกราคม ของปแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน 
 
แบบแสดงรายการท่ีไดยื่นไวนั้นใชไดทุกปในระยะเวลา 4 นั้น 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอยีดของขัน้ตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ใหบรกิาร 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รบัผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ยื่นแบบคําขอตอเจาหนาท่ี 
2.เอกสารหลักฐานผูยื่น 
 
 

3 นาที - - 

ระยะเวลาดาํเนนิการรวม   0 - 
 

14. งานบริการนี ้ผานการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คําขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่
รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาํหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืน่เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. คาธรรมเนยีม 
1) ไมมคีาธรรมเนยีม 

 คาธรรมเนยีม 0 บาท 
หมายเหต ุ-   
 

 
17. ชองทางการรองเรยีน 
1) ชองทางการรองเรยีน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

หมายเหต ุ- 
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18. ตวัอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบกรอกภาษีบํารุงทองท่ี (ภ.บ.ท.5) 

- 
 

19. หมายเหต ุ
- 

 
แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  

(กระบวนงานท่ี  ๑  จัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี) 

  ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

  -  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 

            ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

 

      

      

            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ  ๕  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  ๕  นาที 

 

 

ผูชําระภาษีฯ แจงความจํานงขอชําระภาษี 

เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 

เจาหนาท่ีแจงประเมินภาษี 

ผูชําระภาษีกรอกขอมูลแสดงรายการภาษี 

ชําระภาษี 
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  เพ่ือความสะดวก เอกสารท่ีตองนํามา 

   กรณีชําระปกติ 

๑. ใบเสร็จรับเงินของปท่ีผานมา   

   กรณีการประเมินใหม 

๑. สําเนาทะเบียนบาน 

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    

๓. สําเนาเอกสารสิทธิ์  

๔. สําเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจาของท่ีดิน  

   กรณีเปล่ียนแปลงเจาของท่ีดิน 

๑. ใบเสร็จรับเงินของปท่ีผานมา 

๒. เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 

๓. บัตรประจําตัวประชาชน 

๔. สําเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 

 

สถานท่ีติดตอ  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง  

                โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕   

 

การรับเรื่องรองเรียน     

 ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ – ๕๓๗๘ – ๑๙๕๕   

www.tambonwiang.com
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การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 

  ภาษีบํารุงทองท่ี หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจาของท่ีดิน ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบัญชีอัตราภาษี

บํารุงทองท่ี ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ไดแก ท่ีดินท่ีเปนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิใ์นท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปนกรรมสิทธิข์องเอกชน ท่ีดินท่ีตองเสีย

ภาษีบํารุงทองท่ี ไดแก พ้ืนท่ีดิน และพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาหรือท่ีมีน้ําดวย โดยไมเปนท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินไดรับการยกเวน

ภาษีหรืออยูในเกณฑลดหยอน 

 

ท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ไดแก 

  ๑. ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งพระราชวังอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

  ๒. ท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิไดหา

ผลประโยชน 

  ๓. ท่ีดินของราชการสวนทองถ่ินท่ีใชในกิจการของราชการสวนทองถ่ินหรือสาธารณะโดยมิไดหา

ผลประโยชน 

  ๔. ท่ีดินท่ีใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ 

  ๕. ท่ีดินท่ีใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ท่ีดินท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะใชประกอบศาสนกิจ

ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือท่ีศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน 

  ๖. ท่ีดินท่ีใชเปนสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน 

  ๗. ท่ีดินท่ีใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ หรือใชเปนสนามบินของรฐั 

  ๘. ท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือน ท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว 

  ๙. ท่ีดินของเอกชนเฉพาะสวนท่ีเจาของท่ีดินยินยอมใหทางราชการใชเพ่ือสาธารณะประโยชน 

  ๑๐. ท่ีดินท่ีตั้งขององคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองคการระหวาง

ประเทศอ่ืน ในเม่ือประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง 

  ๑๑. ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งของสถานทูต หรือสถานกงศุล ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 

  ๑๒. ท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี 

  ผูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี ๑ มกราคมของปใด มีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับปนั้น 

 

กําหนดระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 

  ใหเจาของท่ีดินซ่ึงมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.๕) ณ สํานักงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูภายในเดือนมกราคมของปแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน แบบ

แสดงรายการท่ีไดยื่นไวนั้นใชไดทุกปในรอบระยะเวลา ๔ ปนั้น 
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อัตราภาษีและการคํานวณภาษี 

  อัตราภาษี 

  ๑. อัตราภาษีบํารุงทองท่ีกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ แบงเปน ๓๔ อัตรา 

  ๒. ราคาปานกลางท่ีดินเกินไรละ ๓๐,๐๐๐ บาทใหเสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของท่ีดิน ๓๐,๐๐๐ บาท

แรก เสียภาษี ๗๐ บาท 

  ๓. สวนท่ีเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เสียภาษี ๑๐,๐๐๐ บาท ตอ ๒๕ บาท 

  ๔. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุก 

   - เสียก่ึงอัตรา 

   - ดวยตนเอง ไมเกินไรละ ๕ บาท 

   - ท่ีดินวางเปลา เสียเพ่ิม ๑ เทา 

  การคํานวณภาษี 

  ภาษีบํารุงทองท่ี คํานวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินท่ีกําหนดข้ึน

เพ่ือใชในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี 

  เนื้อท่ีดินเพ่ือคํานวณภาษี (ไร) = เนื้อท่ีถือครอง - เนื้อท่ีเกณฑลดหยอน 

  คาภาษีตอไร = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ทาย พ.ร.บ.ฯ 

 

หลักฐานท่ีใชประกอบในการเสียภาษี 

  ๑. บัตรประจําตัวประชาชน 

  ๒. สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓. หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท 

  ๔. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเปนเจาของท่ีดิน เชน โฉนดท่ีดิน น.ส.๓ 

  ๕. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีครั้งสุดทาย (ถามี) 

  ๖. หนังสือมอบอํานาจกรณีท่ีใหผูอ่ืนมาทําการแทน 

  กรณีท่ีเปนการเสียภาษีในปท่ีไมใชปท่ียื่นแบบ ภบท. ๕ ใหนํา ภบท.๕ ทอนท่ีมอบใหเจาของท่ีดิน หรือ

ใบเสร็จรับเงินคาภาษีครั้งสุดทายมาดวย 

 

ข้ันตอนในการติดตอขอชําระภาษี 

  ๑. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีผูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี ๑ มกราคม ของปท่ีมีการตีราคาปาน

กลางท่ีดิน 

   ๑) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.๕) พรอมดวยหลักฐานท่ี

ตองใชตอเจาหนาท่ีพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 

   ๒) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมิน (ภบท.๙หรือ 

ภบท.๑๐) ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดภายในเดือนมีนาคม 
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   ๓) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแตกรณี

ไดรับใบแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภาษีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

  ๒. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีเปนเจาของท่ีดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

   ๑) เจาของท่ีดินท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อท่ีดินหรือเปนผูไดรับโอนท่ีดินข้ึนใหม ตองมายื่น

แบบแสดงรายการท่ีดินหรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อท่ีดินตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด ๓๐ วัน 

นับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใชแบบ ภบท.๕ หรือ ภบท.๘ แลวแตกรณี 

   ๒) เม่ือเจาหนาท่ีไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

   ๓) เจาหนักงานประเมินจะแจงใหเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

  ๓. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไป 

หรือมีเหตุอยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

   ๑) เจาของท่ีดินยื่นคํารองตามแบบ ภบท.๘ พรอมดวยหลักฐานท่ีตองใชตอเจาพนักงานประเมิน

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 

    ๒) เจาพนักงานประเมินจะออกใบรับให 

   ๓) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

   ๔) การขอชําระภาษีบํารุงทองท่ีในปถัดไปจากปท่ีมีการประเมินราคาปานกลางาของท่ีดินใหผูรับ

ประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 

 

เงินเพ่ิม 

  เจาของท่ีดินผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีตองเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังตอไปนี้ 

  ๑. ไมยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ ๑๐ ของคาภาษีบํารุงทองท่ีเวน

แตกรณีท่ีเจาของท่ีดินไดยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกอนท่ีเจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ให

เสียเงินเพ่ิมรอยละ ๕ ของคาภาษีบํารุงทองท่ี 

  ๒. ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีลดนอยลง ใหเสีย

เงินเพ่ิมรอยละ ๑๐ ของคาภาษีบํารุงทองท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีเจาของท่ีดินไดมาขอแกไขแบบแสดง

รายการท่ีดินใหถูกตองกอนท่ีเจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน 

  ๓. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อท่ีดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีบํารุง

ทองท่ีลดนอยลงใหเสียเงินเพ่ิมอีก ๑ เทา ของภาษีบํารุงทองท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

  ๔. ไมชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ ๒๔ ตอปของจํานวนเงินท่ีตองเสีย

ภาษีบํารุงทองท่ี เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน และไมนําเงินเพ่ิมตาม ขอ ๑ - ขอ ๔ มารวมคํานวณดวย 
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บทกําหนดโทษ 

  ๑. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐาน

เท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองท่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ ป หรือปรับ

ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  ๒. ผูใดจงใจไมมาหรือยอมชี้เขต หรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อท่ีดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ

ปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  ๓. ผูใดขัดขวางเจาพนักงานซ่ึงปฏิบัติการสํารวจเนื้อท่ีดิน หรือปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ี

คางชําระหรือขัดขวางเจาพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ

ปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  ๔. ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซ่ึงสั่งใหมาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือสั่งให

ปฏิบัติการเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ หรือไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสาร

อันควรแกเรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือท้ัง

จําท้ังปรับ 

 

การลดหยอน/การยกเวน/การลดภาษี 

การลดหยอนภาษี มาตรา ๒๒ 

  บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงท่ีอยูในจังหวัดเดียวกัน และใชท่ีดินนั้นเปน

ท่ีอยูอาศัยของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 

 (๑) เขตองคการบริหารสวนจังหวัด ใหลดหยอน ๓ - ๕ ไร 

 (๒) เขตเทศบาลตําบลหรือเขตสุขาภิบาล ใหลดหยอน ๒๐๐ - ๔๐๐ ตารางวา 

 (๓) เขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลตําบลและเขตเมืองพัทยาใหลดหยอน ๕๐-๑๐๐ ตารางวา 

 (๔) ท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหลดหยอน ดังตอไปนี้ 

   - ทองท่ีท่ีมีชุมชนหนาแนนมาก ใหลดหยอน ๕๐ - ๑๐๐ ตารางวา 

   - ทองท่ีท่ีมีชุมชนหนาแนนปานกลาง ใหลดหยอน ๑๐๐ ตารางวา - ๑ ไร 

   - ทองท่ีชนบท ใหลดหยอน ๓ - ๕ ไร 

  บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของท่ีดินรวมกัน ใหไดรับลดหยอนรวมกัน ตามหลักเกณฑขางตน การ

ลดหยอนใหลดหยอนสําหรับท่ีดินในจังหวัดเดียวกัน 

การยกเวน การลดภาษี มาตรา ๒๓ 

  ๑. ปท่ีลวงมาท่ีดินท่ีใชเพาะปลูกเสียหายมากผิดปกติ หรือ 

  ๒. เพาะปลูกไมไดดวยเหตุพนวิสัย 

  ๓. ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวน หรือลดภาษีไดตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 

 



 
 

30 

การอุทธรณ การฟองศาล 

  ถาเจาของท่ีดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางท่ีดิน หรือเม่ือไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีแลว 

เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงานประเมิน

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีประกาศราคาปานกลางของท่ีดินหรือวันท่ีไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณีการอุทธรณ

ไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองท่ี เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดใหขอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคํา

พิพากษาของศาลผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีได

รับคําแจงวินิจฉัยอุทธรณ 

 

การขอคืนภาษีบํารุงทองท่ี 

  ผูท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีโดยไมมีหนาท่ีตองเสียหรือเสียเกินกวาท่ีควรจะตองเสียผูนั้นมีสิทธิ 

ขอรับเงินคืนภายใน ๑ ปไดโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน ๑ ป นับแตวันท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

20. ช่ือกระบวนงาน : การรับชําระภาษีปาย 

21. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา   จังหวัดเชียงราย 

22. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

23. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

24. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

   1) พ.ร.บ.ภาษีปายพ.ศ. 2510 
25. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

26. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

27. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  วัน 

28. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

29. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีปายองคการบริหารสวนตําบลเวียง  

30. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง 103 หมู 6 ตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย 57170 โทรศัพท 053-781955 ตอ 11  /ติดตอดวยตนเอง ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลเวียง 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหต ุ- 

31. หลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข(ถาม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชําระภาษีปาย
แสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายท่ีใชเพ่ือการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืน
เพ่ือหารายไดโดยมหีลักเกณฑวธิกีารและเงื่อนไขดงันี ้
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. แจงใหเจาของปายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 
5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
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6. กรณีท่ีเจาของปายชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงิน
เพ่ิม 
7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 30 วันนับ
แตไดรับแจงการประเมินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตาม
มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 

15. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอยีดของขัน้ตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ใหบรกิาร 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รบัผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของปายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
 

1 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
1 วัน (ภายใน
เดือนมีนาคม
ของทุกป) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวน
ตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมือง
พัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการปายตาม
แบบแสดงรายการภาษีปาย 
(ภ.ป.1) และแจงการ
ประเมินภาษี 
 

30 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วัน
นับจากวันท่ียื่น
แสดงรายการ
ภาษีปาย 
(ภ.ป.1) (ตาม
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอยีดของขัน้ตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ใหบรกิาร 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รบัผดิชอบ  

หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวน
ตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมือง
พัทยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาของปายชําระภาษี 
 

15 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วัน
นับแตไดรับแจง
การประเมิน 
(กรณีชําระเกิน 
15 วันจะตอง
ชําระเงินเพ่ิม
ตามอัตราท่ี
กฎหมาย
กําหนด) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวน
ตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมือง
พัทยา) 

ระยะเวลาดาํเนนิการรวม 46 วัน 
 

13. งานบริการนีผ้านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คําขอ 
14.1) เอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่
รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรท่ีออกใหโดย
หนวยงานของรัฐ
พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผังแสดง
สถานท่ีตั้งหรือ
แสดงปาย
รายละเอียด
เก่ียวกับปายวัน
เดือนปท่ีติดตั้ง
หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เชนสําเนาใบ
ทะเบียนการคา
สําเนาทะเบียน
พาณิชยสําเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

- 0 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พรอม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีปาย (ถามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาํหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืน่เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
15. คาธรรมเนยีม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
16. ชองทางการรองเรยีน 

1) ชองทางการรองเรยีน  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง   103 หมู 6 ตําบลเวียง  อําเภอเวียงปา
เปาจังหวัดเชียงราย 57170 โทรศัพท 053-781955 ตอ 11 
หมายเหต-ุ 

17. ตวัอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมือการกรอก  
1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 

 
18. หมายเหต ุ
- 
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การจดัเกบ็ภาษปีาย 
๑. ปายทีต่องเสยีภาษ ี
  ๑.๑ ปายท่ีตองเสียภาษีปาย ไดแก ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายท่ีใชในการประกอบการคา หรือ 
ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ท่ีเขียน 
แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีใด ๆ 
  ๑.๒ ไมเปนปายท่ีไดรับการยกเวนภาษีปาย 
 

๒. ปายทีไ่ดรบัการยกเวนไมตองเสยีภาษปีาย ไดแก 
  ๒.๑ ปายท่ีแสดงไว ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ 
  ๒.๒ ปายท่ีแสดงไวท่ีสินคา หรือท่ีสิ่งหอหุมหรือบรรจุสินคา 
  ๒.๓ ปายท่ีแสดงไวในบริเวณงานท่ีจัดข้ึนเปนครั้งคราว 
  ๒.๔ ปายท่ีแสดงไวท่ีคนหรือสัตว 
  ๒.๕ ปายท่ีแสดงไวภายในอาคารท่ีใชประกอบการคา หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซ่ึงเปนท่ี
รโหฐาน ท้ังนี้เพ่ือหารายได และแตละปายมีพ้ืนท่ีไมเกินท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. 
๒๕๔๒) กําหนดวาตองเปนปายท่ีมีพ้ืนท่ีไมเกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒) แต
ไมรวมถึงปาย ตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 
  ๒.๖ ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 
  ๒.๗ ปายขององคการท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือตามกฎหมายวาดวย
การนั้นๆ และหนวยงานท่ีนํารายไดสงรัฐ 
  ๒.๘ ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
  ๒.๙ ปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว 
ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
  ๒.๑๐ ปายของผูประกอบการเกษตร ซ่ึงคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
  ๒.๑๑ ปายของวัด หรือผูดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
  ๒.๑๒ ปายของสมาคมหรือมูลนิธ ิ
  ๒.๑๓ ปายท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ กําหนดปาย
ท่ีไดรับการยกเวนภาษีปายคือ 
  (๑) ปายท่ีแสดงหรือติดตั้งไวท่ีรถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร 
  (๒) ปายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ีลอเลื่อน 
  (๓) ปายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ียานพาหนะนอกเหนือจาก (๑) และ (๒) โดยมีพ้ืนท่ีไมเกินหารอยตาราง
เซนติเมตร 
๓. ผูมหีนาทีเ่สยีภาษปีาย 
  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย ไดแก 
  ๓.๑ เจาของปาย 
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  ๓.๒ ในกรณีท่ีไมมีผูอ่ืนยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไมอาจหาตัวเจาของปาย
นั้น ไดใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวา
เจาของหรือ ผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาท่ีเสีย ภาษีปายตามลําดับ 
 
๔. ระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสยีภาษปีาย 
  ๔.๑ เจาของปายท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีปายตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกป 
  ๔.๒ ในกรณีท่ีติดตั้งหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขปายอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพ่ิมข้ึน ใหเจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายใน 
๑๕ วัน นับแตวันติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณี 
 
๕. การคาํนวณพืน้ทีป่าย อตัราคาภาษปีาย และการคาํนวณภาษปีาย 
  ๕.๑ การคํานวณพ้ืนท่ีปาย 
   ๕.๑.๑ ปายท่ีมีขอบเขตกําหนดได 
 
 
 
    
 
 
    
 
 
 
 
 
  ๕.๑.๒ ปายท่ีไมมีขอบเขตกําหนดได 
   ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีอยูริมสุดเปนขอบเขตเพ่ือกําหนด สวนกวางท่ีสุด 
ยาวท่ีสุด แลวคํานวณตาม ๕.๑.๑ 
   ๕.๑.๓ คํานวณพ้ืนท่ีเปนตารางเซนติเมตร 
   
 ๕.๒ อัตราภาษีปาย แบงเปน ๓ อัตรา ดังนี้ 
  ๕.๓ การคํานวณภาษีปาย ใหคํานวณโดยนําพ้ืนท่ีปายคูณดวยอัตราภาษีปาย เชน ปายท่ีตองเสียภาษี  
มีพ้ืนท่ี ๑๐,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร เปนปายประเภทท่ี ๒ ปายนี้เสียภาษี ดังนี้ 
 ๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เทากับ ๔๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐/๕๐๐ X ๒๐ = ๔๐๐) 
 
๖. หลกัฐานทีใ่ชประกอบการเสยีภาษปีาย 
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  เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนําผูมีหนาท่ีเสียภาษีนําหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการเพ่ือเสียภาษี (ภป.๑) เทาท่ีจําเปนเพียงเพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีเทานั้น 
  ๖.๑ กรณีปายท่ีติดตั้งใหม ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายท่ีติดตั้งใหม ไดแก 
   ๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
   ๒) สําเนาทะเบียนบาน 
   ๓) ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
   ๔) หนังสือรับรองหุนสวนบริษัท 
   ๕) ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย 
  ๖.๒ กรณีปายรายเกา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายท่ีเคยยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีปายไวแลว ควรนาํ
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายครั้งกอนมาแสดงดวย 
 
๗. ขัน้ตอนการชําระภาษ ี
  ๗.๑ ผูมีหนาท่ีตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.๑) พรอมดวยหลักฐาน 
  ๗.๒ พนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการเปน ๒ กรณี ดังนี้ 
   ๑) กรณีท่ีผูเสียภาษีปายประสงคจะชําระภาษีปายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปาย ถา
พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบและประเมินภาษีปายไดทันทีใหแจงผูเสียภาษีปายวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใด 

   ๒) กรณีผูเสียภาษีปายไมพรอมจะชําระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย พนักงาน

เจาหนาท่ีจะมีหนังสือแจงการประเมิน (ภป.๓) แจงจํานวนเงินภาษีท่ีจะตองชําระแกผูเสียภาษี 

  ๗.๓ ผูเสียภาษีตองมาชําระเงินคาภาษีปายภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมินมิฉะนั้นจะตอง

เสียเงินเพ่ิม 

  ๗.๔ การชําระภาษีปาย 

   - เจาของปายมีหนาท่ีชําระภาษีปายเปนรายป ยกเวนปายท่ีแสดงปแรก 

   (๑) ระยะเวลา ภายใน ๑๕ วนันับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

   (๒) สถานท่ีชําระภาษี 

    - สถานท่ีท่ีไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไว 

    - หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกําหนด 

    

  (๓) การชําระภาษีวิธีอ่ืน 

    - ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจายสวนทองถ่ิน 

    - สงโดยไปรษณียลงทะเบียน 

    - สงไปยังสถานท่ีตาม (๒) 

   (๔) การผอนชําระหนี้ 

    ๑. ภาษีปาย ๓,๐๐๐ บาทข้ึนไป 

    ๒. ผอนชําระเปน ๓ งวดเทา ๆ กัน 

    ๓. แจงความจํานงเปนหนังสือกอนครบกําหนดเวลาชําระหนี้ 
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     - ปายติดตั้งปแรก 

     - คิดภาษีปายเปนรายงวด 

     - งวดละ ๓ เดือน 

     - เริ่มเสียตั้งแตงวดท่ีติดตั้ง จนถึงงวดสุดทายของป 

      งวด ๑ มกราคม - มีนาคม = ๑๐๐ % 

      งวด ๒ เมษายน - มิถุนายน = ๗๕ % 

      งวด ๓ กรกฎาคม - กันยายน = ๕๐ % 

      งวด ๔ ตุลาคม - ธันวาคม = ๒๕ % 

๘. เงินเพ่ิม 

  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังตอไปนี้ 

  ๘.๑ ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของคาภาษีปายเวนแต 

กรณีท่ีเจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ให

เสียเงินเพ่ิมรอยละหาของคาภาษีปาย 

  ๘.๒ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีปายลดนอยลงใหเสีย

เงินเพ่ิมรอยละสิบของคาภาษีปายท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีท่ีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษี

ปายใหถูกตองกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมิน 

  ๘.๓ ไมชําระภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปาย เศษของ

เดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ท้ังนี้ไมใหนําเงินเพ่ิมตาม ๘.๑ และ ๘.๒ มาคํานวณเปนเงินเพ่ิมตามขอนี้ดวย 

๙. บทกําหนดโทษ 

  ๙.๑ ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐาน

เท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ปหรือปรับตั้งแต 

๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  ๙.๒ ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษปรับตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท - ๕๐,๐๐๐ บาท 

  ๙.๓ ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว ณ ท่ีเปดเผยในสถานท่ีประกอบกิจการ

ตองระวางโทษปรับตั้งแต ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท 

  ๙.๔ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงสั่ง

ใหมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีหรือเอกสารเก่ียวกับปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับตั้งแต ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

๑๐. การอุทธรณการประเมิน 

  เม่ือผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมิน (ภป.๓) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการ

ประเมิน ตอผูบริหารทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยื่นอุทธรณภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการ
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ประเมินผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถ่ินตอศาลภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับแจงคําวินิจฉัย

อุทธรณ 

 

๑๑. การขอคืนเงินภาษีปาย 

  ผูเสียภาษีปายโดยไมมีหนาท่ีตองเสียหรือเสียเกินกวาท่ีควรจะตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนไดโดยยื่นคํา

รอง ขอคืนภายใน ๑ ป นับแตวันท่ีเสียภาษีปาย 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  

(กระบวนงานท่ี  ๓   จัดเก็บภาษีปาย) 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

  -  พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๓๔) 

           ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป  กระบวนการ ๕ ข้ันตอน  ระยะเวลา 15 วัน/ราย 

 

ผูชําระภาษีฯ แจงความจํานงขอชําระภาษี 

เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 

เจาหนาท่ีแจงประเมินภาษี 

ผูชําระภาษีกรอกขอมูลแสดงรายการภาษี 

เจาหนาท่ีรับชําระคาภาษีพรอมออกใบเสร็จรับเงิน 
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เพ่ือความสะดวก เอกสารท่ีตองนํามา 

 ๑. ใบเสร็จรับเงินของปท่ีผานมา 

 ๒. สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 ๔. เอกสารสิทธิการถือครองกรรมสิทธิ์ 
 

สถานท่ีติดตอ  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง  

โทร/โทรสาร ๐ – ๕๓๗๘ – ๑๙๕๕   

www.tambonwiang.com 

 

การรับเรื่องรองเรียน     

 ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ – ๕๓๗๘ – ๑๙๕๕   

www.tambonwiang.com
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คูมือสาํหรบัประชาชน :  การขออนญุาตกอสรางอาคาร 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  :  องคการบรหิารสวนตําบลเวยีง 
 
1. ชือ่กระบวนงาน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21  
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา  
3. ประเภทของงานการบรกิาร: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  
(กระบวนงานบริการท่ี เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)   
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง   
5. กฎหมายที่ใหอาํนาจการอนญุาตหรือที่เกีย่วของ :  
 1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม   
7. พื้นทีใ่หบรกิาร : ทองถ่ิน   
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทย
ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522  ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / 
ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน   
9. ขอมลูสถติ ิ 
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
จํานวนคําขอมากท่ีสุด 0    
จํานวนคําขอนอยท่ีสุด 0   
10. ชือ่อางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 องคการบริหารสวนตําบลเวียง 
ชองทางการใหบริการ   

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลเวียง /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน ระยะเวลาเปด
ใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง)  

2) หมายเหตุ -  
 11. หลกัเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข (ถาม)ี  
  ในการยื่นคําขอและในการพิจารณาอนุญาต ผูจะกอสรางอาคารตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
โดยเจาพนักงานทองถ่ิน ตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขอรับทราบภายใน 30 วัน นับแต วันท่ีไดรับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออก
ใบอนุญาตหรอืยังไมอาจมคําสั่งไมอนุญาตได ภายในกําหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอกีไมเกิน 2คราว คราว
ละไมเกิน 30 วัน แตตองมหีนังสอืแจงการขยาย เวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผขูอรับใบอนุญาตทราบกอน
สินกําหนดเวลา หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนนั้แลวแต กรณี 
 
การขออนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในเขตองคการบริหารสวนตาํบลเวียง   มี

หลักเกณฑปฏิบัติดังตอไปนี้ 

   ๑. ใหยื่นคํารองขออนุญาต (ข.๑) ท่ีงานสถาปตยกรรม ฝายแบบแผนและกอสรางสํานักการชาง 
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   ๒. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีตองมายื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้ 

          - แบบแปลนกอสราง ๕ ชุด 

          - ภาพถายเอกสาร , สําเนาทะเบียนบาน ผูขออนุญาต ๑ ชุด 

          - ภาพถายเอกสารโฉนดท่ีดิน , นส.๓ ถายตนฉบับจริงทุกหนา ๑ ชุด 

          - รับรองเอกสารถูกตองในเอกสารทุกฉบับ  

 

กรณีสรางในท่ีของบุคคลอ่ืน มีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

         - หนังสือยินยอมเจาของท่ีดิน 

         - ภาพถายเอกสาร สําเนาทะเบียนบาน ผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ๑ ชุด 

         - รับรองเอกสารถูกตองในเอกสารทุกฉบับ  

 

กรณีตกลงกอสราง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทําผนังรวมกันกับบุคคลอ่ืนมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

         - หนังสือตกลงกอสราง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทําผนังรวมกัน ๑ ชุด 

         - ภาพถายเอกสาร สําเนาทะเบียนบานของผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินผูขอทําความตกลง ๑ ชุด 

12. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขออนุญาตกอสราง
อาคาร พรอมเอกสาร 

10 นาที กองชาง  

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 

๑๕ วัน อบต.เวียง กฎหมายกําหนดภายใน ๓๐ 
วันนับแตวันท่ีเอกสาร
ถูกตอง  และครบถวน(ตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 
๒๕๓๕ มาตรา ๕๖ และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๕๗ 

3) - 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีกอสรางจดัทําผัง
บริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๕ วัน อบต.เวียง  ในกรณีท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 
๓๐ วันนับแตวันท่ีเอกสาร
ถูกตองและครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก ๗ วัน
จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ

๑ วัน อบต.เวียง กรณไีมชําระตามระยะเวลา
ท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
และแจงใหผุมาขอรับ
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร (น.
1)  

เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของ
จํานวนเงินท่ีคางชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนนิการรวม  22 วนั 

19. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยนืยนั
ตวัตน 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

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

มีการมอบอํานาจ) 
- ๑ ๑ ฉบับ - 

๕) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผู
มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ - 

 
๒) เอกสารอืน่ ๆ สําหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 

ที ่
รายการเอกสารยืน่
เพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

๑) แบบคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร (แบบ ข.
1) 

- 1 0 ชุด  

๒) โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับ
ทุกหนา พรอมเจาของ
ท่ีดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนา กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของท่ีดินตองมี
หนังสือยินยอมจาก
เจาของท่ีดินใหกอสราง
อาคารในท่ีดิน 
 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของผูขอ
อนุญาต) 
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ที ่
รายการเอกสารยืน่
เพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

๓) ใบอนุญาตใหใชท่ีดินและ 
ประกอบกิจการในนิคม 
อุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ 
หรือใบอนุญาตใหใช ท่ีดนิ
และประกอบกิจการ (สวน 
ขยาย) พรอมเง่ือนไขและ
แผนผัง ท่ีดินแนบทาย 
(กรณีอาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผูขอ
อนุญาต) 

๔) กรณีท่ีมการมอบอ านาจ 
ตองมี หนังสือมอบอํานาจ 
ติดอากร แสตมป ๓๐ 
บาท พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน 
สําเนาทะเบียนบาน หรือ
หนังสือเดินทางของผูมอบ
และผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผูขอ
อนุญาต) 

๕) บัตรประจําตัวประชาชน 
และ สําเนาทะเบียนบาน
ของผูมีอํานาจลงนามแทน
นินิติบุคคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของท่ีดิน (กรณี 
เจาของท่ีดินเปนนิติ
บุคคล) 

- ๐ ๑ ฉบับ  

๖) หนังสือยินยอมใหชัดเจน
ในเขตท่ีดินตาง เจาของ 
(กรณีกอสรางอาคารชิด 
เขตท่ีดิน) 

- ๑ ๐ ฉบับ (เอกสารในสวนของผูขอ
อนุญาต) 

7 หนังสือรับรองของ
สถาปนิก ผูออกแบบ
พรอมสําเนาใบอนุญาต
เปนผปูระกอบวิชาชีพ 
สถาปตยกรรมควบคุม 
(กรณีท่ี เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูใน 
ประเภทวิชาชีพ
สถาปตยกรรม ควบคมุ) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและผูควบคุม
งาน) 

8 หนังสือรับรองของวิศวกร 
ผูอออกแบบพรอมสําเนา 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและผูควบคุม
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ที ่
รายการเอกสารยืน่
เพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ใบอนุญาตเปนผปูระกอบ
วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเปน อาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูใน 
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุม) 

งาน) 

9 แผนผังบรเิวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบ
แปลน ท่ีมี ลายมอืช่ือ
พรอมกับเขียนชอืตัว 
บรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู 
ของ สถาปนิก และ
วิศวกรผอูอกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและผูควบคุม
งาน) 

10 รายการคาํนวณโครงสราง 
แผน ปกระบุชอืเจาของ
อาคาร ช่ือ อาคาร สถานท่ี
กอสราง ช่ือ คุณวุฒิ ท่ีอยู 
ของวิศวกรผู คํานวณ
พรอมลงนามทุกแผน  
(กรณีอาคารสาธารณะ 
อาคาร พิเศษ อาคารท่ี
กอสรางดวยวัสดุ ถาวร
และทนไฟเปนสวนใหญ) 
กรณีอาคารบางประเภทท่ี
ตั้งอยูในบริเวณท่ีตองการ
ให อาคารสามารถรับ 
แรงสั่นสะเทือนจากแผน
ดินไหว ได ตาม
กฎกระทรวง ก าหนดการ 
รับนํ้าหนัก ความตานทาน 
ความ คงทนของอาคาร 
และพ้ืนดินท่ีรองรับอาคาร
ในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหว พ.ศ. 2540 
ตองแสดง รายละเอียด
การคํานวณ การ 
ออกแบบโครงสราง 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและผูควบคุม
งาน) 
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ที ่
รายการเอกสารยืน่
เพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

11 กรณีใชหนวยแรงเกินกวา
คาท่ี ก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบับท่ี 6 
พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc 
> 65 ksc. หรือคา fc’ > 
173.3 ksc. ใหแนบ
เอกสารแสดงผลการ 
ทดสอบความมั่นคง
แข็งแรงของ วัสดุท่ีรับรอง
โดยสถาบันท่ีเช่ือถือ ได 
วิศวกรคํานวณและผูขอ 
อนุญาต ลงนาม 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและผูควบคุม
งาน) 

12 กรณีอาคารท่ีเขาขายตาม 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 48 
พ.ศ. 2540 ตองมีระยะ
ของคอนกรีตท่ีหุมเหล็ก
เสรมิ หรือ คอนกรีตหุม 
เหล็ก ไมนอยกวาท่ี
กําหนดใน กฎกระทรวง 
หรือมีเอกสาร รับรอง
อัตราการทนไฟจาก 
สถาบันท่ีเช่ือได
ประกอบการขออนุญาต 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและผูควบคุม
งาน) 

13 หนังสือยินยอมเปนผู
ควบคุมงาน ของ
สถาปนิกผผูควบคุมการ 
กอสรางพรอมสําเนา
ใบอนุญาต เปนผูประกอบ
วิชาชีพ  สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี อาคารท่ีต
ตองการควบคุมสถาปนิก
คุมงาน) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและผูควบคุม
งาน) 

14 หนังสือยินยอมเปนผู
ควบคุมงาน ของวิศวกรผู
ควบคุมการกอสราง 
พรอมสําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ควบคมุ (กรณี
อาคารท่ีตองมี วิศวกร
ควบคุมงาน) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและผูควบคุม
งาน) 
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ที ่
รายการเอกสารยืน่
เพิม่เตมิ 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

15 แบบแปลนและรายการ
คํานวณ งานระบบของ
อาคาร ตาม กฎกระทรวง  
ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเตมิ
สําหรับกรณเีปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

16 หนังสือรับรองของผ
ประกอบ วิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ 
วิศวกรผูออกแบบระบบ
ปรับอากาศ 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเตมิ
สําหรับกรณเีปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

17 หนังสือรับรองของผ
ประกอบ วิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ 
วิศวกรผูออกแบบระบบ
ไฟฟา 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเตมิ
สําหรับกรณเีปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

18 หนังสือรับรองของผู
ประกอบ วิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ 
วิศวกรผูออกแบบระบบ
ปองกัน เพลิงไหม 
 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเตมิ
สําหรับกรณเีปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

19 หนังสือรับรองของผู
ประกอบ วิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ 
วิศวกรผูออกแบบระบบ
บําบัดนํ้าเสียและการ
ระบายนํ้าท้ิง 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเตมิ
สําหรับกรณเีปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

20 หนังสือรับรองของผู
ประกอบ วิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ 
วิศวกรผูออกแบบระบบ
ประปา 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเตมิ
สําหรับกรณเีปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

21 หนังสือรับรองของผปูระ
กอบ วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลิฟต 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเตมิ
สําหรับกรณเีปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

 
 
14. คาธรรมเนยีม  
 1) เปนไปตํามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522   
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 คาธรรมเนียม 0 บาท  
 หมายเหตุ -    
  
15. ชองทางการรองเรยีน  
 ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ – ๕๓๗๘ – ๑๙๕๕   

www.tambonwiang.com  
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  

(กระบวนงานท่ี  ๔   ขออนุญาตกอสรางอาคาร) 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

  -  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 

๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

            

             

 

    

 

 

            

      

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ  ๔   ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  22  วัน/ราย 

เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  ๑  บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 

  ๒  สําเนาโฉนดท่ีดิน (กรณีผูขอไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินหรือ

สําเนาสัญญาเชาท่ีดิน) 

  ๓  แบบแปลนกอสรางอาคาร 

  ๔  หนังสือยินยอมชิดเขตท่ีดินตางเจาของ 

  ๕  กรณีใหผูอ่ืนทําการแทน ใหมีหนังสือมอบอํานาจ 

สถานท่ีติดตอ   งานควบคุมอาคาร กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง   

โทร/โทรสาร ๐-5378-1955   

การรับเรื่องรองเรียน     

 ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ – ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕  

www.tambonwiang.com 

 

ยื่นคําขออนุญาต ตามแบบ ข.1 

ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานท่ี 

การพิจารณาออกใบอนุญาต 

ออกใบอนุญาต/ชําระคาธรรมเนียม 
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ชื่อกระบวนงาน: การขอสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค  
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบรกิาร: อ่ืนๆ (เชน การออกผลการวิเคราะห / ใหความเห็นชอบ) 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วของ: 

1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 7)  
พ.ศ. 2562 มาตรา 68(1)  
ระดบัผลกระทบ: บริการท่ัวไป 
พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน 
กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ: 3.0 
 
ขอมลูสถติิของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
 
หลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข (ถาม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1  ผูยื่นคําขอตองเปนผูท่ีประสบปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและมีความตองการใชน้ําอยางแทจริง 
2  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนในภาวะขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตตําบลเวียง 
3.เพ่ือประชาชนในตําบลเวียงมีคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ทุกหมูบานมีน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ และท่ัวถึง 
  
ชองทางการใหบรกิาร 
 
 สถานที่ใหบรกิาร 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัด องคการ
บริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
57170 /ติดตอดวยตนเอง ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลเวียง 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน 
จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทาง
ราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 ชั่วโมง 
 
ลาํดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 1 นาที องคการบริหารสวน



 
 

52 

ลาํดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 
ประชาชนแจงคํารองขอน้ําอุปโภคบริโภค 
(หมายเหต:ุ -)  

ตําบลเวียง อําเภอเวียง
ปาเปา จังหวัดเชียงราย 
 

2) การพจิารณา 
เสนอคํารองตอผูบังคับบัญชา 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลเวียง อําเภอเวียง
ปาเปา จังหวัดเชียงราย 
 

3) - 
แจงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการสงน้ําตามคํารองขอรับ
การสนับสนุน 
(หมายเหต:ุ (ข้ึนอยูกับข้ันตอนหรือความจําเปนเรงดวน))  

1 ถึง 2 ชั่วโมง องคการบริหารสวน
ตําบลเวียง อําเภอเวียง
ปาเปา จังหวัดเชียงราย 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลาํดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

แบบคํารองทัว่ไป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

องคการบริหารสวนตําบลเวียง 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 
คาธรรมเนยีม 
ลาํดับ รายละเอยีดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนยีม (บาท / รอยละ) 
1) ไมมคีาธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คาธรรมเนยีม – บาท 
  
 

 
ชองทางการรองเรยีน แนะนาํบริการ 
ลาํดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนาํบรกิาร 
1) สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย โทรศัพท 0 5378 1955 

หรือเว็บไซต http://www.tambonwiang.go.th/ 
(หมายเหต:ุ ( ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน))  

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
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แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 
ลาํดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

(กระบวนงานท่ี  ๕   สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค) 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

  -  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ท่ี 7 พ.ศ. ๒๕62)   
 

           ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ  ๓  ข้ันตอน  ภายใน ๓ ชั่วโมง/ราย  

 

เพ่ือความสะดวก เอกสารท่ีตองนํามา 

 ๑. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับการสนับสนุน 

  ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 

สถานท่ีติดตอ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเวียง         

โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๙๕๕   

 

ย่ืนคํารอง 

เจาหนาท่ีตรวจสอบรายชื่อผูตองการ 

น้ําอุปโภคบริโภคตามท่ีรองขอ  

เจาหนาท่ีประสานไปยังหนวยงานท่ีมี

รถบรรทุกน้ํา เพ่ือขอความรวมมือ 

จัดสงน้ํา  
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รับเรื่องรองเรียน     

  ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ – ๕๓๗๘ – ๑๙๕๕   

www.tambonwiang.com  
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ชื่อกระบวนงาน : การชวยเหลือสาธารณภัย 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานท่ีเชื่อมโยงหลายหนวยงาน 
หมวดหมูของงานบรกิาร: รับแจง 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วของ: 

1)ประกาศหลักเกณฑวิธีการเง่ือนไขตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
กรณีฉุกเฉินพ.ศ.2556 
2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2556 
3)หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2556 
4)หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติปลีกยอยเก่ียวกับการใหความชวยเหลือดานการเกษตรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.2552 
 
ระดบัผลกระทบ : บริการท่ัวไป 
พื้นที่ใหบริการ : ทองถ่ิน 
กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา : การชวยเหลือสาธารณภัย 
ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ : 4.0 
ขอมลูสถติิของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน : การชวยเหลือสาธารณภัย 
หลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข (ถาม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2556 

2. หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2556 

3. หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติปลีกยอยเก่ียวกับการใหความชวยเหลือดานการเกษตรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ.2552 

4. ประกาศหลักเกณฑวิธีการเง่ือนไขตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ 

ผูประสบภัยกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2556 

 

ชองทางการใหบรกิาร 

สถานที่ใหบริการ 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สานักงานปลัดอบต. และกองชาง 
โทรศัพท : 053-781955 
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันทุกวัน (ไม
เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 00:00 - 00:00 น. 

 



 
 

56 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :0 - 

 

ลาํดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ข้ันตอน 
1. รับแจงความประสงคขอรับการสนับสนนุ 
2. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน - 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลาํดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ       1 ฉบับ 
สาํเนา          1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

คาธรรมเนยีม 

ลาํดับ รายละเอยีดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนยีม (บาท / รอยละ) 
1) ไมม ี

(หมายเหต:ุ -) 
คาธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

ชองทางการรองเรยีน แนะนาํบริการ 

ลาํดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนาํบรกิาร 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลเวียงโทรศัพท : 053-781955 หรือเว็บไซต http://www.tombonwiang.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลาํดับ ชื่อแบบฟอรม 
1) แบบฟอรมขอรับการชวยเหลือ 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหต ุ

- 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

(กระบวนงานท่ี  ๖   ชวยเหลือสาธารณภัย) 

งานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรักษาความสงบเรียบรอย/การสงเคราะหผูประสบภัย 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

  -  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

  ๒.๑  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

 
 

สรุป  กระบวนการ ๒ ข้ันตอน  ดําเนินการในทันที 

 

๒.๒  การรักษาความสงบเรียบรอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป  กระบวนการ ๒ ข้ันตอน  ระยะเวลา ดําเนินการทันที 

  

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการชวยเหลือ 

ผูประสบเหตุสาธารณภัยแจงเหตุตอเจาหนาท่ี 

ประชาชนขอความชวยเหลือการรักษาความสงบเรียบรอย 

ยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบ 

แจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 
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๒.๓  การสงเคราะหผูประสบภัย 

 

 

 

   

 

 

 

 

สรุป  กระบวนการ ๒ ข้ันตอน  ดําเนินการทันที 

 

 เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  ๓.๑  คํารองท่ัวไป  
 

 สถานท่ีติดตอ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

      โทร/โทรสาร ๐-5378-1955   

 

รับเรื่องรองเรียน     

 ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ – ๕๓๗๘ – ๑๙๕๕   

 www.tambonwiang.com

ประชาชนขอความชวยเหลือการสงเคราะหผูประสบภัย 

ยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบ 

แจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 



 
 

59 

คูมือสาํหรบัประชาชน  :   การรบัแจงเรื่องราวรองทุกข 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ  :  องคการบรหิารสวนตําบลเวยีง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
ชื่อกระบวนงาน  :  การรับแจงเรื่องราวรองทุกข 
1. หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  องคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง 
2. ประเภทของงานบรกิาร  :  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
3. หมวดหมูของงานบริการ  :  รับแจง  
4. กฎหมายที่ใหอาํนาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วของ: 
1) พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
5. ระดบัผลกระทบ  :  บริการท่ัวไป 

6. พื้นที่ใหบริการ  :  ทองถ่ิน 

7. กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 0 วัน 
8. ขอมลูสถติ ิ
 จาํนวนเฉลีย่ตอเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีส่ดุ 0  
 จาํนวนคาํขอทีน่อยทีสุ่ด 0  
9. ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน –  
10. ชองทางการใหบรกิาร  
11. หลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข(ถาม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

            -      
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอยีดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบรกิาร 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

-  ผูท่ีประสงคเขียนคํารอง
แจงเหตุ/รองทุกข รับเรื่อง 
ตรวจสอบกับสวนราชการท่ี
เก่ียวของ 
- บันทึกนําเสนอ
ผูบังคับบัญชา 
-  แจงหนวยงานเจาของเรื่อง
รับผิดชอบ หัวหนา
หนวยงานรับผิดชอบแจง
เจาหนาท่ีปฏิบัติ 
 
 

2 วัน สํานักงานปลัด 
องคการบริหาร
สวนตําบลเวียง 

(1. ระยะเวลา :              
2  วัน  
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
สํานักงานปลัด 
องคการบริหารสวน
ตําบลเวียง 
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอยีดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบรกิาร 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

2) 

การพิจารณา 
 

-  เจาหนาท่ีปฏิบัติการ
บรรเทาความเดือดรอน 
-  แจงผลการดําเนินการแก
ประชาชน 
 
 

3 วัน สํานักงานปลัด 
องคการบริหาร
สวนตําบลเวียง 

(1. ระยะเวลา :           
5 วัน 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
สํานักงานปลัด  
องคการบริหารสวน
ตําบลเวียง 

ระยะเวลาดาํเนนิการรวม   5  วัน 
13. งานบริการนีผ้านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแลว  

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คําขอ 

14.1) เอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่
รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน 

- 1 1 ชุด - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บานพรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

 
14.2) เอกสารอืน่ ๆ สาํหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืน่เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
15. คาธรรมเนยีม 

      ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

16. ชองทางการรองเรยีน 

     ชองทางการรองเรยีน 
1) ชองทางการรองเรยีน  องคการบริหารสวนตําบลเวียง  ตําบลเวียง   อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย 

1.1 ทางอินเทอรเน็ต (http://www.tambonwiang.com) 
1.2 ทางโทรศัพท  053-781955  โทรสาร  053-781945 
1.3 ทางไปรษณีย (องคการบริหารสวนตําบลเวียง  103 หมูท่ี  6  ตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา  
จังหวัดเชียงราย 57170 ) 
1.4  รองเรียนดวยตนเอง  (องคการบริหารสวนตําบลเวียง  ตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย) 

2) ชองทางการรองเรยีน  จังหวดัรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
หมายเหต ุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 
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3) ชองทางการรองเรยีน   ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต ุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111                                
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300)  

17.  ตวัอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมือการกรอก  
 แบบคํารองท่ัวไป 

18.  หมายเหต ุ
             - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

(กระบวนงานท่ี  ๗  รับแจงเรื่องราวรองทุกข) 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

  -  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. ๒๕6๒)   
 

           ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

  (๑ นาที)                                (1 วัน/ราย)                                  ( 1 วัน/ราย)                                  (2 วัน/ราย)                                     (๑ วัน/ราย) 
สรปุ กระบวนงานบริการ  ๕  ข้ันตอน  ระยะเวลา 5 วัน/ราย  

เพ่ือความสะดวก เอกสารท่ีตองนํามา 

  ๑. สําเนาทะเบียนบาน 

   ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

สถานท่ีติดตอ   งานธุรการ  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

       โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๙๕๕   

รับเรื่องรองเรียน 

ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ – ๕๓๗๘ – ๑๙๕๕  www.tambonwiang.com 

ยื่นคํารอง 

เจาหนาท่ีตรวจสอบ

รายละเอียดขอเท็จจริง

เรื่องราวรองทุกข 1 วัน/ราย 

เจาหนาท่ีรายงานผลการ

ตรวจสอบตอผูบริหาร

พิจารณา 1 วัน/ราย 

ผูบริหารพิจารณาเรื่องราว

รองทุกขและสั่งการ  

2 วัน/ราย 

เจาหนาท่ีแจงตอบรับผล
การดําเนินการให                   

ผูรองเรียนทราบ 1 วัน/ 
ราย 

http://www.tambonwiang.com/
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คูมือสําหรับประชาชน :  การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 

1. ช่ือกระบวนงาน  :  การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

3. ประเภทของงานบริการ  : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิ 

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว) 

4. หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ  : 

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

๒) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพพ.ศ. ๒๕๔๕ 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ    :  ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  ๒๒ วัน 

9. ชองทางการใหบริการ  
๑) สถานท่ีใหบริการ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา  

                               ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.  

10.หลกัเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถามี) ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

๑. หลักเกณฑวิธีการ 

ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละ

ประเภทกิจการ (ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการท่ีตอง

ควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น) จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

ภายใน ๗ วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุ

ใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลว

ตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา

ท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนเงินท่ีคางชําระและกรณีท่ีผูประกอบการคาง

ชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา ๒ ครั้งเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวได

จนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
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  ๒. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  

(๑) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

(๒) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการ

ท่ีขออนุญาต 

(๒) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 

 หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสาร

ครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแตวัน

พิจารณาแลวเสร็จ 

11.ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอ

อายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพพรอมหลักฐานท่ี

ทองถ่ินกําหนด 

10 นาที กองคลัง  

๒) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสารหลักฐาน

ทันทีกรณีไมถูกตอง/ครบถวน

จนท. แจงตอผูยื่นคําขอให

แกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ

หากไมสามารถดําเนินการได

ในขณะน้ันใหจัดทําบันทึก

ความบกพรองและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพ่ิมเตมิภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดโดยใหเจาหนาท่ีและผู

ยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกน้ัน

ดวย 

30 นาที กองคลัง หากผูขอตออายุใบอนุญาต

ไมแกไขคาํขอหรือไมสง

เอกสารเพ่ิมเตมิใหครบถวน

ตามท่ีกําหนดในแบบบันทึก

ความบกพรองใหเจาหนาท่ี

สงคืนคําขอและเอกสาร

พรอมแจงเปนหนังสือถึงเหตุ

แหงการคืนดวยและแจง

สิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองพ.ศ. 

๒๕๓๙) 

๓) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน

สุขลักษณะกรณีถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณไีมถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะแนะนําให

4๑๕ วัน อบต.เวียง กฎหมายกําหนดภายใน๓๐ 

วันนับแตวันท่ีเอกสาร

ถูกตอง  และครบถวน(ตาม

พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 

๒๕๓๕ มาตรา ๕๖ และ

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริาชการทาง
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ ปกครอง พ.ศ.๒๕๕๗ 

๔) - 

 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/

คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

    ๑. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผู

ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี

ทองถ่ินกําหนดหากพนกําหนด

ถือวาไมประสงคจะรับ

ใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือ

ขอแกตัวอันสมควร 

     ๒. กรณีไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาต 

แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพแกผู

ขอตออายุใบอนุญาตทราบ

พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 

๕ วัน -  ในกรณีท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี

คําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 

๓๐ วันนับแตวันท่ีเอกสาร

ถูกตองและครบถวนใหแจง

การขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก ๗ วัน

จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 

๕) - 

 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาตตออายุ

ใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 

(ตามประเภทกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพท่ีมี

ขอกําหนดของทองถ่ิน)  

๑ วัน - กรณไีมชําระตามระยะเวลา

ท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับ

เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของ

จํานวนเงินท่ีคางชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนนิการรวม  22 วนั 
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12. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คําขอ 

๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
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 (ในกรณีท่ี

มีการมอบอํานาจ) 

- ๑ ๑ ฉบับ - 

๕) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผู

มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ - 

 

๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) สําเนาเอกสารสิทธ์ิหรือ

สัญญาเชาหรือสิทธิอ่ืนใด

ตามกฎหมายในการใช

ประโยชนสถานท่ีท่ีใช

ประกอบกิจการในแตละ

ประเภทกิจการ 

- ๐ ๑ ฉบับ  

๒) หลักฐานการอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารท่ีแสดงวา

อาคารดังกลาวสามารถใช

ประกอบกิจการตามท่ีขอ

อนุญาตได 

- ๐ ๑ ฉบับ  

๓) สําเนาใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใน

แตละประเภทกิจการเชน

ใบอนุญาตตามพ.ร.บ. 

โรงงานพ.ศ. ๒๕๓๕  

พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 

๒๕๒๒ พ.ร.บ. โรงแรม

พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ร.บ. การ

- ๐ ๑ ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เดินเรือในนานนํ้าไทยพ.ศ. 

๒๕๔๖ เปนตน 

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

อนุญาตกิจการท่ีเก่ียวของ

กับอาหาร) 

- ๑ ๐ ฉบับ  

สถานท่ีติดตอ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

      โทร/โทรสาร ๐-5378-1955   
รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ – 5378-1955   www.tambonwiang.com 
 

 

 



 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  

(กระบวนงานท่ี  ๘  การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ) 

 

งานการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

  -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 

           ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

การขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

                       

  

 

    

สรุป กระบวนงานบริการ   ๔  ข้ันตอน  ระยะเวลา  ๒๒  วนั/ราย 

ยื่นคําขอ 

ตรวจสอบคําขอ 

พรอมเอกสารหลักฐาน 

ภายใน 1 วัน 

กรณีคําขอและเอกสารหลักฐาน

ไมถูกตองครบถวน  

สงคืนในคราวเดียวกัน 

รายงานผูบริหาร 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ  

ภายใน 5 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอ 

ตรวจสอบ 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

ภายใน 1 วัน 

ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต 

โดยแจงใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 

15 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอ 



 

เพ่ือความสะดวก เอกสารท่ีตองนํามา 

    ๑. สําเนาบัตรประชาน 

    ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 

    ๓. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

    ๔. ใบอนุญาตทําการคาจากสํานักทะเบียนการคา 

    ๕. ใบอนุญาตหรือใบแจงประกอบกิจการโรงงาน 

 

สถานท่ีติดตอ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง โทร/โทรสาร ๐ – 5378-1955   

 

รับเรื่องรองเรียน 

ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร 0-5378-1955  www.tambonwiang.com
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กิจการท่ีเขาขายจะตองชําระใบอนุญาต     

   ๑. กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 

    ๒. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

    ๓. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหารเครื่องดื่ม น้ําดื่ม 

    ๔. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง 

    ๕. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 

    ๖. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะ หรือแร 

    ๗. กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

    ๘. กิจการท่ีเก่ียวกับไม 

    ๙. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 

  ๑๐. กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 

  ๑๑. กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดินทราย ซีเมนต 

  ๑๒. กิจการท่ีเก่ียวกับ ปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี 

  ๑๓. กิจการอ่ืนๆ ดังนี้ 

         - การพิมพหนังสือ หรือพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

         - การผลิต การซอมเรื่องอิเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเลคโทรนิคส อุปกรณไฟฟา 

         - การผลิต เทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

         - การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 

         - การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช 

         - การประกอบกิจการโกดังสินคา 

         - การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

         - การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

         - การกอสราง 

ข้ันตอนในการย่ืนคําขอใบอนุญาต 

  ๑. ใหยื่นคํารองขอใบอนุญาต เม่ือเริ่มประกอบกิจการพรอมเอกสารดังนี ้

       - สําเนาบัตรประชาน 

        - สําเนาทะเบียนบานขอผูขออนุญาต 

         - ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

            - ใบอนุญาตทําการคาจากสํานักทะเบียนการคา 

            - ใบอนุญาตหรือใบแจงประกอบกิจการโรงงาน 

  ๒. ในรายท่ีเคยชําระอยูกอนแลวใหมายื่นคําขอตอใบอนุญาตในเดือนธันวาคม ของทุกป พรอมท้ังนํา

ใบอนุญาตใบเดิมมายื่นดวย 

  ๓. ถายื่นเกินเดือนธันวาคม จะเสียงเงินเพ่ิมรอยละ ๒๐ ของคาธรรมเนียมท่ีชําระ 
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คูมือสําหรับประชาชน    :   การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   :   องคการบริหารสวนตําบลเวียง    

 

ช่ือกระบวนงาน   :   การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

หนวยงานเจาของกระบวนงาน   :  องคการบริหารสวนตําบลเวียง    

ประเภทของงานบริการ    :    กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

                                      (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

หมวดหมูของงานบริการ   :    อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ  : 

๑) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓) กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ๒๕ วัน 

ชองทางการใหบริการ  

๑) สถานท่ีใหบริการ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเวียง    

ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

                               ตั้งแตเวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

๑. หลักเกณฑวิธีการ 

ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวนกระทรวงทบวงกรมราชการสวนทองถ่ินหรือ

องคกรของรัฐท่ีไดจัดตั้งตลาดข้ึนตามอํานาจหนาท่ีแตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถ่ิน) จะตองยื่นขอตออายุ

ใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน ๗ วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 

๑ ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจา

พนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาต

กอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนด

จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนเงินท่ีคางชําระและกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียม

ติดตอกันเกินกวา ๒ ครั้งเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจํานวน 
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  ๒. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ  

(๑) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

(๒) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ(๓) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตอง

ตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอ

อายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ิน

กําหนด 

๑๕ นาที -  

 

๒) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสารหลักฐาน

ทันที 

กรณไีมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคําขอให

แกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ

หากไมสามารถดําเนินการได

ในขณะน้ันใหจัดทําบันทึก

ความบกพรองและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพ่ิมเตมิภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดโดยใหเจาหนาท่ีและผู

ยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกน้ัน

ดวย 

๓๐ นาที - หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมแกไข

คําขอหรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติมให

ครบถวนตามท่ีกําหนดในแบบบันทึก

ความบกพรองใหเจาหนาท่ีสงคืนคาํ

ขอและเอกสารพรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหงการคืนดวยและ

แจงสิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙) 

๓) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน

สุขลักษณะ กรณีถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณไีมถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะแนะนําให

ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

๒๐ วัน - กฎหมายกําหนดภายใน ๓๐ วันนับ

แตวันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 

๒๕๓๕ มาตรา ๕๖ และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๗) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๔) - 

 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/

คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

     ๑. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผู

ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี

ทองถ่ินกําหนดหากพนกําหนด

ถือวาไมประสงคจะรับ

ใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือ

ขอแกตัวอันสมควร 

     ๒. กรณีไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาต 

แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแกผูขอ

ตออายุใบอนุญาตทราบพรอม

แจงสิทธิในการอุทธรณ 

๕ วัน - ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจ

ออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง

ไมอนุญาตไดภายใน ๓๐ วันนับแต

วันท่ีเอกสารถูกตองและครบถวนให

แจงการขยายเวลาใหผูขออนุญาต

ทราบทุก ๗ วันจนกวาจะพิจารณา

แลวเสร็จ 

๕) - 

 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาตตออายุ

ใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 

 

30 นาที - กรณไีมชําระตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีก

รอยละ ๒๐ ของจํานวนเงินท่ีคาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

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) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจ

ลงนามแทนนิติบุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ  

 

๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของเชนสําเนาใบอนุญาตสิ่ง

ปลูกสรางอาคารหรือหลักฐานแสดง

วาอาคารน้ันสามารถใช

ประกอบการไดตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคาร 

- ๐ ๑ ฉบับ  

๒) แผนท่ีโดยสังเขปแสดงสถานท่ีตั้ง

ตลาด 

- ๑ ๑ ฉบับ  

๓) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามท่ี

ราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด

เชนใบรับรองแพทยของผูขายของ

และผูชวยขายของในตลาดหรือ

หลักฐานท่ีแสดงวาผานการอบรม

เรื่องสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตร

ท่ีทองถ่ินกําหนดเปนตน 

- ๑ ๑ ฉบับ  
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 สถานท่ีติดตอ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง    โทร/โทรสาร 0 – 5378 - 1955   

รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร 0 – 5378 - 1955   

www.tambonwiang.com 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

(กระบวนงานท่ี  ๙  การขออนุญาตจัดตั้งตลาด) 

 

งานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

  -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

           ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

 การขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุป  กระบวนการ ๔ ข้ันตอน  ระยะเวลา 25 วัน/ราย 
 

หลักฐานประกอบการขออนุญาต  

กรณีขออนุญาตรายใหม  

  ๑. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต  

  ๒. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานผูจัดการหากไมเปนบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต  

  ๓. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  

ผูขออนุญาตยื่นคาํขออนุญาตจดัตัง้ตลาด  

พรอมเอกสาร เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

ประสานงานกับเจาหนาท่ี รพสต. รวมออก

ตรวจพ้ืนท่ี  และสถานท่ีตั้งประกอบกิจการ 

แนะนําดานสุขาภิบาล 

 

      เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาต 

 

ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียม  พรอมรับใบอนุญาต 
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  ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคลหากผูขอ

เปนนิติบุคคล  

  ๕. สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารท่ีใชแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานท่ีประกอบการ สามารถใช

ประกอบการนั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

  ๖. หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจและผูรับมอบ กรณีผูขอรับ

ใบอนุญาตไมสามารถมาดําเนินการดวยตนเอง (เอกสารตามขอ ๑ – ๕ ถายเอกสารและรับรองสําเนามาดวย)  

 

กรณีตอใบอนุญาต  

  ๑. บัตรประจําตัวผูไดรับใบอนุญาต  

  ๒. บัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล  

  ๓. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผูแทนนิติบุคคลตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล และเลขหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูไดรับอนุญาต  

  ๔. หนังสือมอบอํานาจ พรอมถายสําเนาบัตรประจําตัวผูมอบและผูรับมอบ กรณีผูไดรับใบอนุญาตไม

สามารถมาดําเนินการดวยตนเอง  

  ๕. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม  

 

กรณีแจงเลิกกิจการ  

  ๑. ใบอนุญาตฉบับเดิม  

  ๒. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต (ถายเอกสารและรับรองสําเนา)  

 

กรณีใบอนุญาตชํารุดหรือสูญหาย  

  ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม และใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามแบบ อภ.๕ (ถามี) ท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  

  ๒. หลักฐานการแจงความกรณีสูญหาย  
 

 สถานท่ีติดตอ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง    โทร/โทรสาร ๐ - 5378-1955   

รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐-5378-1955   
www.tambonwiang.com 

 

 

 

 



 

 แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  

(กระบวนงานท่ี  ๑๐  การขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตร.ม.)) 

 

งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

  -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

           ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
  

 

 สรุป กระบวนงานบริการ   ๕  ข้ันตอน  ระยะเวลา  ๒๐  วัน/ราย 

ยื่นคําขอ 

ตรวจสอบคําขอ 

พรอมเอกสารหลักฐาน 

รายงานผูบริหาร 

เพ่ือพิจารณาสั่งการ  

ภายใน ๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอ 

ตรวจสอบ 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต 

โดยแจงใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 

๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอ 

กรณีคําขอและเอกสารหลักฐาน

ไมถูกตองครบถวน  

สงคืนในคราวเดียวกัน 
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การขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

๑.กรณีขออนุญาต(รายใหม) 

  เอกสารประกอบ 

    ๑.บัตรประจําตัว  สําเนาทะเบียนบานผูขอใบอนุญาต (ถายเอกสารและรับรองสําเนา) 

    ๒.บัตรประจําตัว  สําเนาทะเบียนบานผูจัดการหากไมใชบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต(ถายเอกสารและ

รับรองสําเนาแนบ) 

    ๓.สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ(ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) 

   ๔.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล(ถายเอกสาร

และรับรองสําเนาแนบมาดวย) หากผูขอเปนนิติบุคคล 

    ๕.หลักฐานท่ีใชแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ 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 เชนเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจกรรมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

๕.กรณีใบอนุญาตชํารุดหรือสูญหาย 

  เอกสารประกอบ 

    ๑.ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม (ถามี) ท่ีชํารุดในสาระสําคัญ 

    ๒.หลักฐานการแจงความ กรณีใบอนุญาตหาย 

ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียม  กอนใบอนุญาต

สิ้นอายุ จะตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบ 

สถานท่ีติดตอ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง    โทร/โทรสาร ๐ - 5378 - 1955   

รบัเรือ่งรองเรยีน     
    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  
  ที่ทาํการองคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง    

โทร/โทรสาร ๐ – 5378-1955   www.tambonwiang.com 
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คูมือสําหรับประชาชน  : การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพืนท่ี 

                              เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  องคการบริหารสวนตําบลเวียง     

 

ช่ือกระบวนงาน  :  การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพืนท่ีเกิน  

                       ๒๐๐ ตารางเมตร 

หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  องคการบริหารสวนตําบลเวียง     

ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนทองถ่ิน      

                                  (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

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

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ   ๒๐ วัน 

ชองทางการใหบริการ  

๑) สถานท่ีใหบริการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเวียง   ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘:๓๐ 

- ๑๖:๓๐ น.  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ๑. หลักเกณฑวิธีการ 

   ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน

๒๐๐ ตารางเมตรและมิใชเปนขายของในตลาดจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ี

ท่ีรับผิดชอบภายใน ๗ วัน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต

และหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขอ

อนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนด

จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนเงินท่ีคางชําระและกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียม

ติดตอกันเกินกวา ๒ ครั้งเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจํานวน 
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  ๒.เง่ือนไขในการยื่นคําขอ  

(๑) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 

(๒) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(๓) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ  

 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะ 

เวลาให 

บริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตออายุ

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ี

เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรพรอมหลักฐานท่ี

ทองถ่ินกําหนด 

๑๐ 

นาที 

-  

๒) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของ

คําขอและความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณไีมถูกตอง/ครบถวนเจาหนาท่ีแจง

ตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ดําเนินการหากไมสามารถดําเนินการ

ไดในขณะน้ันขณะน้ันใหจัดทําบันทึก

ความบกพรองและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพ่ิมเตมิภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดโดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอ

ลงนามไวในบันทึกน้ันดวย 

 

 

๓๐ 

นาที 

- (หากผูขอตออายุ

ใบอนุญาตไมแกไขคําขอ

หรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติม

ใหครบถวนตามท่ีกําหนด

ในแบบบันทึกความ

บกพรองใหเจาหนาท่ี

สงคืนคําขอและเอกสาร

พรอมแจงเปนหนังสือถึง

เหตุแหงการคืนดวยและ

แจงสิทธิในการอุทธรณ 

(อุทธรณตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙)) 

๓) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณไีมถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะแนะนําใหปรับปรุงแกไข

ดานสุขลักษณะ 

๑๕ วัน - (พ.ร.บ. การสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๖ 

และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 

ระยะ 

เวลาให 

บริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๔) - 

 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม

อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

     ๑. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแกผูขอ

อนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนดหาก

พนกําหนดถือวาไมประสงคจะรับ

ใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัว

อันสมควร 

     ๒. กรณีไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ี

เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรแกผูขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิในการ

อุทธรณ 

๕ วัน - ในกรณีท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี

คําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 

๓๐ วันนับแตวันท่ีเอกสาร

ถูกตองและครบถวนให

แจงการขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก ๗ วัน

จนกวาจะพิจารณาแลว

เสร็จพรอมสาํเนาแจง

สํานักก.พ.ร. ทราบ 

๕) - 

 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง

อนุญาตตออายุใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา

ท่ีทองถ่ินกําหนด 

๓๐ 

นาที 

- กรณไีมชําระตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดจะตอง

เสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอย

ละ ๒๐ ของจํานวนเงินท่ี

คางชําระ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๒๐ วัน 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
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 (ในกรณีท่ีมี

การมอบอํานาจ) 

- ๑ ๑ ฉบับ  

๕) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมี - ๑ ๑ ฉบับ  
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ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของเชนสําเนา

ใบอนุญาตสิ่งปลูกสรางอาคาร

หรือหลักฐานแสดงวาอาคาร

น้ันสามารถใชประกอบการได

ตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคาร 

- ๐ ๑ ฉบับ  

๒) ใบรับรองแพทยของผูขอรับ

ใบอนุญาตผูชวยจําหนาย

อาหารและผูปรุงอาหาร 

- ๑ ๐ ฉบับ  

 

คาธรรมเนียม 

๑) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน 

๒๐๐ ตารางเมตรฉบับละไมเกิน ๓,๐๐๐ บาทตอป 

 

 สถานท่ีติดตอ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง    โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕   

รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕    

www.tambonwiang.com



 แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  

(กระบวนงานท่ี  ๑๒  รับแจงข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ ดอยโอกาส และผูปวยเอดส) 

งานการบริการผูสูงอายุ 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

             

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ  ๓  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  3  นาที 

 เพ่ือความสะดวก เอกสารท่ีตองนํามา 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงาน 

ของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนา      จํานวน ๑ ชุด 

(๒) ทะเบียนบานพรอมสําเนา      จํานวน ๑ ชุด 

(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

ผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)  จํานวน ๑ ชุด 

(๔) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ 

ท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)     จํานวน ๑ ชุด 

ผูท่ีประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน

ปงบประมาณถัดไปหรือผูไดรับมอบอํานาจ 

ยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน  

และเอกสารหลักฐานประกอบ 

๑ นาที/ราย 

๑ นาที/ราย 

ออกใบรับลงทะเบียน 

ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียน 

ใหผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ 
 

๑ นาที/ราย 
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(๕) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ  

กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ย 

ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอํานาจ)    จํานวน ๑ ชุด 

สถานท่ีติดตอ  งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

      โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๙๕๕   

รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕    www.tambonwiang.com 
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คูมือสําหรับประชาชน  :  การรับลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :   องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 

งานท่ีใหบริการ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเวียง 

          ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป (วันท่ี ๑-๓๐ 

พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.  

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณ

ถัดไป และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ มาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินกําหนด  

หลักเกณฑ 

ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลเวียงตามทะเบียนบาน 

                     (๓) มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไป ซ่ึงไดลงทะเบียน และยื่นคําขอเรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอ

องคการบริหารสวนตําบลเวียง  

(๔) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุท่ีอยูใน

สถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูท่ีไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือ

ผลประโยชนอยางอ่ืนท่ีรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดส ตาม

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ 

 ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๑) รับเงินสดดวยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
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๒) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ี

ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

วิธีการ  

          ๑. ผูท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลา ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนดดวย

ตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการได 

 ๒. กรณีผูสูงอายุท่ีไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณท่ีผานมาให

ถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 

 ๓. กรณีผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายท่ีอยู และยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป 

ข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ                   

                         ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ผูท่ีประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน 

ปงบประมาณถัดไปหรือผูไดรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ

พรอมเอกสารหลักฐาน 

ระยะเวลา ๑ นาที 

สํานักงานปลัดอบต.เวียง 

 

 

๒. เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และ

เอกสารหลักฐานประกอบ 

ระยะเวลา ๑ นาที 

สํานักงานปลัดอบต.เวียง 

 

๓. ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียน 

ใหผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ 

ระยะเวลา ๑ นาที 

สํานักงานปลัดอบต.เวียง 

 

 

ระยะเวลา 

 ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกป ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. -

๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ใชระยะเวลาท้ังสิ้นไมเกิน  ๓ นาที ตอรายและองคการบริหารสวนตําบล 

เวียง จะปดประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิภายใน ๑๕ วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 เอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ดังนี้ 

(๖) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงาน 

ของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนา      จํานวน ๑ ชุด 

(๗) ทะเบียนบานพรอมสําเนา      จํานวน ๑ ชุด 

(๘) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

ผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)  จํานวน ๑ ชุด 

(๙) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ 

ท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)     จํานวน ๑ ชุด 

(๑๐) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ  

กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ย 

ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอํานาจ)    จํานวน ๑ ชุด 

คาธรรมเนียม 

- ไมมีคาธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน 

การรับเรื่องรองเรียน 

 ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน หรือเม่ือประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไมปรากฏรายชื่อผู

ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ สามารถติดตอเพ่ือรองเรียน คัดคานไดท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

เวียง  หมายเลขโทรศัพท 053-781-955 ตอ 11 หรือ www.tambonwiang.com 

ตัวอยางแบบฟอรมและการกรอกขอมูล 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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งานการบริการผูพิการ 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕62   

๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

             

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ  ๓  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  ๓  นาที 

 เพ่ือความสะดวก เอกสารท่ีตองนํามา 

๑. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพรอมสําเนา   จํานวน ๑ ชุด 

๒. ทะเบียนบานพรอมสําเนา      จํานวน ๑ ชุด 

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

              ประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการผานธนาคาร)    จํานวน ๑ ชุด 

๔. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ 

                         ท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม  

                         ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน)   จํานวน ๑ ชุด 

                      ๕. สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ  

     ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ  ผูอนุบาล แลวแตกรณี   จํานวน ๑ ชุด   

 

ผูท่ีประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน

ปงบประมาณถัดไปหรือผูไดรับมอบอํานาจ 

ยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน  

และเอกสารหลักฐานประกอบ 

๑ นาที/ราย 

๑ นาที/ราย 

ออกใบรับลงทะเบียน 

ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียน 

ใหผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ 
 

๑ นาที/ราย 
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สถานท่ีติดตอ  งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

      โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๙๕๕   

รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕   www.tambonwiang.com 
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คูมือสําหรับประชาชน  :  การรับลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :   องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 

งานท่ีใหบริการ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเวียง 

          ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป  

(วันท่ี ๑-๓๐ พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.  

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงิน

เบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา หรือสถานท่ีท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

หลักเกณฑ 

ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลเวียงตามทะเบียนบาน 

(๓) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๔) ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

 ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงค

ขอรับเงินเบี้ยความพิการ โดยรับเงินสดดวยตนเอง  หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแล

คนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี 

 .ในกรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถให

ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทน ดังกลาว 

วิธีการ  

          ๑. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ในปงบประมาณถัดไป ใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ผูแทน

โดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลา ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 

 ๒. กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบี้ยความพิการ จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณท่ีผานมาใหถือ

วาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ ตามระเบียบนี้แลว 



 
 

92 

 ๓. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการ ไดยายท่ีอยู และยังประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการ ตองไป

แจงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป 

ข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ                   

                         ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ผูท่ีประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการ ใน

ปงบประมาณถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ

พรอมเอกสารหลักฐาน 

ระยะเวลา ๑ นาที 

สํานักงานปลัดอบต.เวียง 

 

 

๒. เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และ

เอกสารหลักฐานประกอบ 

ระยะเวลา ๑ นาที 

สํานักงานปลัดอบต.เวียง 

 

๓. ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียน 

ใหผูขอลงทะเบียน 

ระยะเวลา ๑ นาที 

สํานักงานปลัดอบต.เวียง 

 

 

ระยะเวลา 

 ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกป ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. -

๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ใชระยะเวลาท้ังสิ้นไมเกิน ๓๕ นาที ตอรายและองคการบริหารสวนตําบล 

เวียง จะปดประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิภายใน ๑๕ วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 เอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้ 

๑. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพรอมสําเนา   จํานวน ๑ ชุด 

๒. ทะเบียนบานพรอมสําเนา      จํานวน ๑ ชุด 

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

              ประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการผานธนาคาร)    จํานวน ๑ ชุด 

๔. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ 

                         ท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม  

                         ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน)   จํานวน ๑ ชุด 

                      ๕. สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ  

ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ  ผูอนุบาล แลวแตกรณี   จํานวน ๑ ชุด                 
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คาธรรมเนียม 

- ไมมีคาธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน 

การรับเรื่องรองเรียน 

 ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน หรือเม่ือประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไมปรากฏรายชื่อผู

ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ สามารถติดตอเพ่ือรองเรียน คัดคานไดท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลเวียง โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕   www.tambonwiang.com 

 

ตัวอยางแบบฟอรมและการกรอกขอมูล 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
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งานการบริการผูปวยเอดส 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

             

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ  ๓  ข้ันตอน  รวมระยะเวลา  ๑ วัน ๒  นาที  

เพ่ือความสะดวก เอกสารท่ีตองนํามา 

๑. ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ  

ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง      จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. ทะเบียนบานพรอมสําเนา     จํานวน ๑ ชุด 

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา      

(กรณีท่ีกําหนดใหเขาบัญชีเงินฝาก)                                     จํานวน ๑ ชุด 

๔. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ 

ท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ 

     (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)              จํานวน ๑ ชุด 

                     ๕. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของ ผูรับมอบอํานาจ 

       (กรณีท่ีกําหนดใหเขาบัญชีของผูรับมอบอํานาจ)                       จํานวน ๑ ชุด 

 

 

ผูท่ีประสงคจะขอการขอรับ 

การสงเคราะห 

ผูปวยเอดสหรือผูรับมอบอํานาจ  

่  

เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน  

และเอกสารหลักฐานประกอบ 

๑ นาที/ราย 

๑ นาที/ราย 

ตรวจสภาพความเปนอยู 

และคุณสมบัติของผูท่ีประสงครับการสงเคราะห 
๑ วัน 
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สถานท่ีติดตอ  งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

      โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๙๕๕   

รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕   www.tambonwiang.com 
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คูมือสําหรับประชาชน  :  การรบัลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :   องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 

งานท่ีใหบริการ การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเวียง 

          ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป (วันท่ี ๑-๓๐ 

พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.  

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดใหผูปวยเอดส ท ี่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะห

ใหยื่นตอผูบริหารทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนาอยู กรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะ

มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

หลักเกณฑ 

ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเงินสงเคราะห ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

๑. เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 

๒. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเวียงตามทะเบียนบาน 

๓. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไม

สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

 ในการการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ผูปวยเอดสท่ีไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูท่ีมีปญหาซํ้าซอน 

หรือผูท่ีอยูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผู ไดรับการพิจารณากอน 

วิธีการ  

          ๑. ผูปวยเอดส ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ณ ท่ีทําการองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดวยตนเองหรือ มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

 ๒. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยู คุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไม โดยพิจารณา

จากความเดือดรอน เปนผูท่ีมีปญหาซํ้าซอน หรือเปนผูท่ีอยูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึง

บริการของรัฐ 

 ๓. กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเบี้ยยังชีพยายท่ีอยู ถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบ ตองไปยื่นความ

ประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไปเพ่ือพิจารณาใหม 
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ข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ                   

                         ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ผูท่ีประสงคจะขอการขอรับการสงเคราะหผูปวย
เอดสหรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานระยะเวลา ๑ นาที 

สํานักงานปลัดอบต.เวียง 

 

 

๒. เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ 
ระยะเวลา ๑ นาที 

สํานักงานปลัดอบต.เวียง 

 

๓.ตรวจสภาพความเปนอยูและคุณสมบัติของผูท่ี
ประสงครับการสงเคราะห 
ระยะเวลา ๑ วัน 

สํานักงานปลัดอบต.เวียง 

 

 

ระยะเวลา 

 ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกป ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. -

๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ๑ วัน ตอรายและองคการบริหารสวนตําบล 

เวียง จะปดประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิภายใน ๑๕ วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 เอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอลงทะเบียนการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสดังนี้ 

๑. ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ  

ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง      จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. ทะเบียนบานพรอมสําเนา     จํานวน ๑ ชุด 

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา      

(กรณีท่ีกําหนดใหเขาบัญชีเงินฝาก)                                     จํานวน ๑ ชุด 

๔. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ 

ท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ 

     (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)              จํานวน ๑ ชุด 

                     ๕. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของ ผูรับมอบอํานาจ 

       (กรณีท่ีกําหนดใหเขาบัญชีของผูรับมอบอํานาจ)                       จํานวน ๑ ชุด 
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คาธรรมเนียม 

- ไมมีคาธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียน คัดคานไดท่ี  
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเวียง 
หมายเลขโทรศัพท 0-5378-1955 ตอ 11  หรือ www.tambonwiang.com 

ตัวอยางแบบฟอรมและการกรอกขอมูล 

แบบคําขอรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ...... 
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คูมือสาํหรบัประชาชน : การขอขอมลูขาวสารของราชการ 
หนวยงานที่ใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย 
กระทรวงมหาดไทย 
 
ชื่อกระบวนงาน:การขอขอมูลขาวสารของราชการ 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเวียงอําเภอเวียงปาเปาจังหวัดเชียงราย 
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบรกิาร : อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วของ: 

1)พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการพ.ศ.2540 
ระดบัผลกระทบ:บริการท่ัวไป 
พื้นที่ใหบริการ:ทองถ่ิน 
กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:ไมไดกําหนด 
ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ: 0.0 
ขอมลูสถติิของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
หลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข (ถาม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
เง่ือนไขการใหบริการขอมูลขาวสาร 
๑. ขอมูลขาวสารท่ีขอตรวจดูตองเปนขอมูลท่ีมีอยูแลวในสภาพท่ีพรอมจะใหไดมิใชเตองไปจัดทําวิเคราะหจําแนก
รวบรวมหรือจัดทําใหมีข้ึนใหม 
๒. การจัดทําขอมูลขาวสารจะจัดทําสําเนาให๑ชุดตอหนึ่งขอมูลขาวสาร 
๓. เจาหนาท่ีอาจงดใหบริการในการท่ีมีการขอขอมูลขาวสารนั้นๆซํ้าหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลสมควร 
ชองทางการใหบรกิาร 
 
สถานที่ใหบริการ 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียงหมท่ี  6  ต.เวียง 
อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย  57170 โทรศัพท 053-781955  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

สถานที่ใหบริการ 
www.tambonwiang.com /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม  : 15 วัน 

http://www.tambonwiang.com/
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ลาํดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

กรณีท่ีเปนขอมูลท่ีจัดเตรียมไวใหดูในศูนยขอมูลขาวสารใหผ
รับบริการลงทะเบียนลงชื่อนามสกุลท่ีอยท่ีสามารถติดตอได 
แตกรณีเปนขอมูลท่ีไมไดจัดเตรียมไวใหดูผรับบริการตอง
กรอกแบบคําขอขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
เวียงพรอมเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายการเอกสาร
หลักฐานท่ีกําหนดหลังจากนั้นเจาหนาท่ีรับคําขอจะตรวจสอบ
ความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานท่ีกําหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลเวียง   
อําเภอเวียงปาเปา   
จังหวัดเชียงราย 

2) การพจิารณา 
เจาหนาท่ีผรับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบขอมูลขาวสารท่ี
ตองการกรณีเปนขอมูลขาวสารท่ีจัดเตรียมไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูสามารถเขาตรวจดูไดภายใน 30 นาที 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลเวียง   
อําเภอเวียงปาเปา   
จังหวัดเชียงราย 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
หากเปนขอมูลขาวสารท่ีไมไดจัดเตรียมไวใหดูหรือขอมูลท่ีเม่ือ
เปดเผยแลวอาจมีผลกระทบตอผเก่ียวของหรือประโยชน
สวนรวมจะมีการนพเขาพิจารณาในคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของหลังจากนั้นจะลงนามใน
หนังสือแจงผลการพิจารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

1๕ วัน องคการบริหารสวน
ตําบลเวียง   
อําเภอเวียงปาเปา   
จังหวัดเชียงราย 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลาํดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

องคการบริหารสวนตําบลเวียง   
อําเภอเวียงปาเปา   
จังหวัดเชียงราย 

2) 
 

สาํเนาทะเบียนบาน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 
 

องคการบริหารสวนตําบลเวียง   
อําเภอเวียงปาเปา   
จังหวัดเชียงราย 

3) 
 

หนังสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ  1  ฉบับ 

องคการบริหารสวนตําบลเวียง   
อําเภอเวียงปาเปา   
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ลาํดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
สาํเนา  1  ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

จังหวัดเชียงราย 

 
คาธรรมเนยีม 
ลาํดับ รายละเอยีดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนยีม (บาท / รอยละ) 
1) ตามประกาศคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการเรื่องการเรยีก

คาธรรมเนยีมการขอสําเนาหรือขอสาํเนาที่มคีํารบัรองถกูตองของ
ขอมลูขาวสารของราชการ 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชองทางการรองเรยีน แนะนาํบริการ 
ลาํดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนาํบรกิาร 
1) ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง  หมท่ี  6  ตําบลเวยีง  อําเภอเวียงปาเปา   จังหวัดเชียงราย 57170 

โทรศํพท  053-781955  www.tambonwiang.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 
ลาํดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
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 แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  

(กระบวนงานท่ี  ๑๓  ใหบริการขอมูลขาวสารของทางราชการ) 

 

งานการบริการขอมูลขาวสาร 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

  -  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สรุป  กระบวนการ ๓ ข้ันตอน  ระยะเวลา ๑๐ นาที/ราย 

 

 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  ๓.๑  คํารองท่ัวไป  
 

 ๔.  สถานท่ีติดตอ  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

      โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๙๕๕   

 

รับเรื่องรองเรียน      

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕   www.tambonwiang.com 

ประชาชนขอรับขอมูลขาวสารยื่นคํารอง 

พรอมเอกสารประกอบ 

แจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 

ดําเนินการคัดสําเนาใหผูยื่นคํารองฯ 
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 แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  

(กระบวนงานท่ี  ๑๕   การข้ึนทะเบียนพาณิชย) 

งานการบริการจดทะเบียนพาณิชย 

การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. ๒๔๙๙  กรณีผูขอจดทะเบียนเปน

บุคคลธรรมดา 

 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอางอิง 

  -  พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

 ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป  กระบวนการ ๔ ข้ันตอน  ระยะเวลา ๓๘ นาที/ราย 

ผูประกอบการพาณิชยยื่นคําขอและกรอก

ขอมูล (แบบ ท.พ.) 

พรอมเอกสารเพ่ือพิจารณา 

เจาหนาท่ีรับแบบคําขอและตรวจสอบเอกสาร 

และกรอกขอมลูในระบบจัดเก็บ 

เจาหนาท่ีเสนอนายทะเบียนพาณชิย 

ผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียม 

และรับใบทะเบียนพาณิชย 

๓  นาที 

๒๐ นาที 

๑๐  นาที 

๕  นาที 
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๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  ๓.๑  กรณีผูขออนุญาตประกอบกิจการเปนเจาบานซ่ึงเปนสถานท่ีใชประกอบกิจการพาณิชย 

         (๑)  สําเนาบัตรประชาชนพรอมสําเนาทะเบียนบานของผูขอประกอบกิจการ (รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

         (๒)  แผนท่ีบริเวณท่ีจะตั้งสถานประกอบการ 

  ๓.๒  กรณีผูขออนุญาตไมไดเปนเจาบานซ่ึงใชเปนสถานท่ีในการประกอบกิจการ ใชเอกสาร

เพ่ิมเติมจากขอ ๓.๑ ดังนี้ 

(๑)  หนังสือยินยอมของเจาของสถานท่ีประกอบกิจการใหใชเปนสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ 

(๒)  สําเนาบัตรประชาชนของเจาของสถานท่ี (เจาของสถานท่ีรับรองสําเนาถูกตอง) 

(๓)  สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ (เจาของสถานท่ีรับรองสําเนาถูกตอง) 

(๔)  กรณีเชาสถานประกอบการ สําเนาหนังสือสัญญาเชา (ผูประกอบกิจการรับรองสําเนาถูกตอง) 

       หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการไมสามารถดําเนินการดวยตนเองใหทําหนังสือมอบ

อํานาจพรอมกับนําสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจและรับรองสําเนาถูกตอง ใหผูรับมอบอํานาจมา

ดําเนินการขออนุญาตแทน 
   

 ๔.  สถานท่ีติดตอ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง    โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕   

รับเรื่องรองเรียน     

    ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕   www.tambonwiang.com 
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คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙     

                             กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 

13. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผูขอจด

ทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

14. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

15. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงาน

บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

16. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  

17. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

 - พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 

- กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย                 

พ.ศ. ๒๔๙๙ 

- พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายวาดวย ทะเบียนพาณิชย 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 

  - ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี ๘)                        

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนาย

ทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย    

พ.ศ. ๒๕๕๕   

  - ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. ๒๕๔๙ 

18. ชองทางการใหบริการ  

กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง  

  โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕    
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19. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ๑. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ 

(มาตรา ๑๑) 

๒. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจด

ทะเบียนแทนก็ได 

๓. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและ

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

๔. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือ

ดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวน

ตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร

หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับ

มอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบ

อํานาจไวเปนหลักฐาน 

20. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 

 

๒๕ นาที กองคลัง - 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีการเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 

 

๕ นาที กองคลัง - 

๓) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขาระบบ/

จัดเตรียมใบสําคัญการจด

ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนา

เอกสาร 

๑๐ นาที กองคลัง - 

http://www.dbd.go.th/
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๔) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลง

นาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยใหผู

ยื่นคําขอ 

 

๗ นาที อบต.เวียง - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๔๗ นาที 

 

21. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๙.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
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) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา 

๑ ๐ ฉบับ - 

๒) หนังสือใหความยินยอมใหใช

สถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญโดย

ใหเจาของรานหรือเจาของ

กรรมสิทธ์ิลงนามและใหมีพยาน

ลงช่ือรับรองอยางนอย ๑ คน 

 

 

 

- ๑ ๐ ฉบับ (กรณีผูประกอบพาณิชย

กิจมิไดเปนเจาบาน ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๓) สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็น

วาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน

หรือสําเนาสญัญาเชาโดยมีผูให

ความยินยอมเปนผูเชาหรือ

เอกสารสิทธ์ิอยางอ่ืนท่ีผูเปน

เจาของกรรมสิทธ์ิเปนผูใหความ

ยินยอมพรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูประกอบพาณิชย

กิจมิไดเปนเจาบาน ) 

๔) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใชประกอบ

พาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ

บริเวณใกลเคียงโดยสังเขปพรอม

ลงนามรับรองเอกสาร 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอม

ปดอากรแสตมป ๑๐ บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอม

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการ

ปกครอง 

๐ ๑ ฉบับ - 

๗) สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือ

รับรองใหเปนผูจําหนายหรือให

เชาสินคาดังกลาวจากเจาของ

ลิขสิทธ์ิของสินคาท่ีขายหรือใหเชา

หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม

ประมวลรัษฎากรหรือหลักฐาน

การซื้อขายจากตางประเทศพรอม

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

- ๐ ๑ ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ

พาณิชยกิจการขายหรือ

ใหเชาแผนซีดีแถบ

บันทึกวีดิทัศนแผนวีดิ

ทัศนดีวีดีหรือแผนวีดี

ทัศนระบบดิจิทัล

เฉพาะท่ีเก่ียวกับการ

บันเทิง) 

๘) หนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงของ

แหลงท่ีมาของเงินทุนและ

หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนหรือ

อาจมาพบเจาหนาท่ีเพ่ือทําบันทึก

ถอยคําเก่ียวกับขอเท็จจริงของ

แหลงท่ีมาของเงินทุนพรอมแสดง

หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได 

- ๑ ๐ ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ

พาณิชยกิจการคาอัญ

มณีหรือเครื่องประดับซึ่ง

ประดับดวยอัญมณี) 
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22. คาธรรมเนียม      

คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)  ๕๐ บาท 

คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)   ๓๐ บาท 

 

23. ชองทางการรองเรียน 

ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕   www.tambonwiang.com 
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คูมือสําหรับประชาชน  : การจดทะเบียนพาณชิย (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน 

พาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 

ช่ือกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย 

     พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

     (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

 - พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 

- กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย                 

พ.ศ. ๒๔๙๙ 

- พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายวาดวย ทะเบียนพาณิชย 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 

  - ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี ๘)                        

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนาย

ทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย    

พ.ศ. ๒๕๕๕   

  - ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. ๒๕๔๙ 

ชองทางการใหบริการ  

กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง  

  โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕    

  

ระยะเวลาเปดใหบริการ  : เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  

      ตั้งแตเวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. 
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หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

๑. ผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆท่ีไดจดทะเบียนไว

จะตองยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา ๓๐ วันนับตั้งแตวันท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  

(มาตรา ๑๓) 

๒. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจด

ทะเบียนแทนก็ได 

๓. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและ

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

๔. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือ

ดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวน

ตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร

หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับ

มอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบ

อํานาจไวเปนหลักฐาน 

24. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/

แจงผล 

๒๕ นาที กองคลัง - 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีการเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 

๕ นาที กองคลัง - 

๓) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจาหนาท่ี

บันทึกขอมูลเขาระบบ/จดัเตรียม

ใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 

๑๐ นาที กองคลัง - 

๔) การลงนาม/คณะกรรมการมี

มต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบ

ใบทะเบียนพาณิชยใหผูยื่นคําขอ 
๑๐ นาที อบต.เวียง - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๕๐ นาที 

http://www.dbd.go.th/
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25. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
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) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา 

๑ ๐ ฉบับ - 

๒) หนังสือใหความยินยอมใหใช

สถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญโดย

ใหเจาของรานหรือเจาของ

กรรมสิทธ์ิลงนามและใหมีพยาน

ลงช่ือรับรองอยางนอย ๑ คน 

- ๑ ๐ ฉบับ (กรณีผูประกอบพาณิชย

กิจมิไดเปนเจาบาน ) 

๓) สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็น

วาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน

หรือสําเนาสญัญาเชาโดยมีผูให

ความยินยอมเปนผูเชาหรือ

เอกสารสิทธ์ิอยางอ่ืนท่ีผูเปน

เจาของกรรมสิทธ์ิเปนผูใหความ

ยินยอมพรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูประกอบ 

พาณิชยกิจมไิดเปนเจา

บาน ) 

๔) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใชประกอบ

พาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ

บริเวณใกลเคียงโดยสังเขปพรอม

ลงนามรับรองเอกสาร 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอม

ปดอากรแสตมป ๑๐ บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอม

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการ

ปกครอง 

๐ ๑ ฉบับ - 

๗) สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือ

รับรองใหเปนผูจําหนายหรือให

เชาสินคาดังกลาวจากเจาของ

ลิขสิทธ์ิของสินคาท่ีขายหรือใหเชา

หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตาม

ประมวลรัษฎากรหรือหลักฐาน

การซื้อขายจากตางประเทศพรอม

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

- ๐ ๑ ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ

พาณิชยกิจการขายหรือ

ใหเชาแผนซีดีแถบ

บันทึกวีดิทัศนแผนวีดิ

ทัศนดีวีดีหรือแผนวีดี

ทัศนระบบดิจิทัล

เฉพาะท่ีเก่ียวกับการ

บันเทิง) 

๘) หนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงของ

แหลงท่ีมาของเงินทุนและ

หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนหรือ

อาจมาพบเจาหนาท่ีเพ่ือทําบันทึก

ถอยคําเก่ียวกับขอเท็จจริงของ

แหลงท่ีมาของเงินทุนพรอมแสดง

หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได 

- ๑ ๐ ฉบับ (ใชในกรณีประกอบ

พาณิชยกิจการคาอัญ

มณีหรือเครื่องประดับซึ่ง

ประดับดวยอัญมณี) 

 

คาธรรมเนียม      

คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)  ๕๐ บาท 

คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)   ๓๐ บาท 

ชองทางการรองเรียน 

ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕   www.tambonwiang.com 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 

คูมือสําหรับประชาชน  : การจดทะเบียนพาณชิย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย 

พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

ช่ือกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙  

     กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลเวียง 

ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการ 

      ท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

หมวดหมูของงานบริการ  :  จดทะเบียน  

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

 - พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 

- กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย                 

พ.ศ. ๒๔๙๙ 

- พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายวาดวย ทะเบียนพาณิชย 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. ๒๔๙๙ 

  - ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี ๘)                        

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนาย

ทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย    

พ.ศ. ๒๕๕๕   

  - ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. ๒๕๔๙ 

ชองทางการใหบริการ  

กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียง  

  โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕    

  

ระยะเวลาเปดใหบริการ  : เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  

      ตั้งแตเวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. 
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หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ๑. ผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงจดทะเบียนพาณิชยไวตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมดจะโดยเหตุใดก็

ตามเชนขาดทุนไมประสงคจะประกอบการคาตอไปเจาของสถานท่ีเรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชาหรือเลิกหาง

หุนสวนบริษัทใหยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนด ๓๐ วันนับตั้งแต

วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา ๑๓) 

  ๒. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเองเชนวิกลจริตตาย

สาบสูญเปนตนใหผูท่ีมีสวนไดเสียตามกฎหมายเชนสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบ

พาณิชยกิจแทนผูประกอบพาณิชยกิจนั้นไดโดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิก

พรอมแนบเอกสารหลักฐานการท่ีผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนไดดวยตนเองเชนใบมรณ

บัตรคําสั่งศาลเปนตน 

  ๓. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจให

ผูอ่ืนยื่นแทนก็ได 

  ๔.ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือชื่อรับรอง

รายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

  ๕. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือ

ดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th 

   หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร

ครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมี

ความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติม

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือ

ผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับ

มอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 

 

๒๐ นาที กองคลัง - 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีการเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 

 

๕ นาที กองคลัง - 

http://www.dbd.go.th/
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๓) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขาระบบ/

จัดเตรียมใบสําคัญการจด

ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนา

เอกสาร 

 

๑๐ นาที กองคลัง - 

๔) การลงนาม/คณะกรรมการมี

มต ิ

 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและ

ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย

ใหผูยื่นคําขอ 

 

๘ นาที อบต.เวียง - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๔๓ นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (สําเนาบัตรประจําตัว

ของผูประกอบพาณิชย

กิจหรือทายาทท่ียื่นคํา

ขอแทนพรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง) 

 

๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย 

(แบบทพ.) 

อบต.เวียง ๑ ๐ ฉบับ - 

๒) ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับ

จริง) 

อบต.เวียง ๑ ๐ ฉบับ - 

๓) สําเนาใบมรณบัตรของผู

ประกอบพาณิชยกิจ (กรณี

ถึงแกกรรม) โดยใหทายาท

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ท่ียื่นคําขอเปนผูลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

๔) สําเนาหลักฐานแสดงความ

เปนทายาทของผูลงช่ือแทน

ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึง

แกกรรมพรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 

๕) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

พรอมปดอากรแสตมป ๑๐ 

บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๖) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูรับมอบ

อํานาจ (ถามี) พรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 

 

คาธรรมเนียม      

คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)  ๕๐ บาท 

คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)   ๓๐ บาท 

ชองทางการรองเรียน 

ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง    

โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๗๘ - ๑๙๕๕   www.tambonwiang.com 
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