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การให้บริการประชาชนถือเป็นภารกิจส าคัญของหน่วยงานราชการที่ต้อง 
บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการให้ได้รับความพึงพอใจมาก
ที่สุดองค์การบริหารส่วนต าบลละอายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกลช้ดิกบั
ประชาชนมีหน้าที่ในการบริการประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ   ซึ่งพบว่า
ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในแนวทางและขั้นตอนรายละเอียดในการมาขอรับบริการ  
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า คู่มือประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจและมี
ความรู้เกี่ยวกับการมาขอรับบริการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือประชาชนฉบับ
นี้จะช่วยให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้มีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอน  
ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อขอรับบริการ  ซึ่งท าให้การบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  เป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
เกิดความประทับใจและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
ประชาชนที่มารับบริการตลอดไป 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

ค ำน ำ 



 

 

 

 

 

เรื่อง             หน้ำ 

หน่วยงานและความรับผิดชอบ        1 

หมายเลขติดต่อหน่วยงาน         2 

ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ     3 

การให้บริการข้อมูลขา่วสาร        17 

การให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย      21 

การรับแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ/รับแจ้งเรือ่งราวร้องทุกข ์  23 

สนับสนุนน้ าอุปโภคบรโิภค        25 

การให้บริการจด ขอเปลี่ยนแปลง และยกเลิกทะเบียนพาณิชย์   27 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ผูพ้ิการและผู้ป่วยเอดส์    33 

การจัดเก็บภาษีบ ารุงทอ้งที ่       37 

การจัดเก็บภาษีโรงเรอืนและที่ดิน       41 

การจัดเก็บภาษีป้าย         50 

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร        55 

 

 

สำรบญั 



1 

 

 

 

ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานที่มีประชาชน
ติดต่อขอรับการบริการอยู่เสมอเนื่องจากมีหน้าที่ให้การบริการประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ร่วมถึงการ
รับแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ/รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

กองคลัง 

  กองคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุ  การเงินการบัญชีและ
จัดหารายได้ที่เกิดจากภาษีของประชาชนเพื่อน ามาจัดสรรและจัดประโยชน์ในทรัพย์สิน
เพื่อกระจายเป็นงบประมาณไปสู่โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

กองช่ำง 

  กองช่างเป็นเครื่องจักรส าคัญในการด าเนินงานโครงการพัฒนาด้านพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานให้ลุล่วงไปด้วยดี  ซึ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบนี้  ถือเป็นภาระที่ส าคัญของกองช่าง  เช่นการก่อสร้างปรับปรุง  
ซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า การวางท่อระบายน้ า การออกแบบและควบคุมสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

หน่วยงำนและควำมรับผิดชอบ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
งานสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
โทร. 0-7536-1206  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยื่นค ำขอ 
  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2555 

ข้อ  ๑๗ นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ   ห้ามผู้ใดด าเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ 
ในข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้าเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติก าหนดให้เป็นกิจการที่
ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้    

๑๘.๑  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ    
   ๑๘.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน,  ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ   
   ๑๘.๓ ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการค้า 
(กรณีท่ีก่อสร้างหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒   ใช้บังคับ) 
   ๑๘.๔ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
   ๑๘.๕ หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ   และทะเบียนบ้านของผู้รับรอง 
   ๑๘.๖    เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   ๑๙.๑   ต้องดูแลรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ใน หมวด ๒ หมวด ๓ หรือ
หมวด ๔ ให้อยู่ในสภาวะอันดีอยู่เสมอ และท าความสะอาด กวาดล้างสถานที่ประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน 
   ๑๙.๒   ต้องประกอบกิจการนั้น ๆ ภายในเขตสถานที่ และตามก าหนด วัน เวลา ที่ได้รับ
อนุญาต 
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   ๑๙.๓    ต้องดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบการทุกอย่างให้สะอาด
เรียบร้อย 
   ๑๙.๔    ต้องดูแลรักษาสถานที่อย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง หรือสัตว์น าโรค
อ่ืน ๆ 
   ๑๙.๕   ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ เพ่ิมเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
   ๑๙.๖   ต้องปฏิบัติการทุกอย่าง เพ่ือให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามค าแนะน า ของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

๑๙.๗   ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ 
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสถานที่ /สถานประกอบการ  เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจน
วิธีการประกอบการค้านั้น ได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก หรือ ในเวลาท าการ           
เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
   ๑๙.๘ อ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอายประกาศก าหนด 
  ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์           
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และใน
กรณีจ าเป็น   ที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด
ในข้อบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไป    
ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 
   ใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ ให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์  
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ข้อ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายเท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ โดยอนุโลม 
  ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต      
สิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลละอาย 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น      
ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย      
หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ               
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
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ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาต 
   (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
   (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕                 
และข้อบัญญัตินี้   หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพ  ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
  ข้อ ๓๐ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการ งานของ    
ผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ ๓๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได ้
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอฯ พร้อมเอกสาร 

หลักฐาน 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและสถานที่ 
ด าเนินการ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. ผู้บริหารพิจารณาสั่งการออกใบอนุญาต  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดย 

แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่
ได้รับค าขอ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมพร้อมรับ 
ใบอนุญาต 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน  20 วัน/ราย 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
3. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ 
4. ใบอนุญาตท าการค้าจากส านักทะเบียนการค้า 
5. ใบอนุญาตหรือใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน 
6. อ่ืน ๆ เช่น หนังสือมอบอ านาจ สัญญาเช่า ฯลฯ 

 
ค่ำธรรมเนียม 

  อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  หมายเลขโทรศัพท์  0-7536-1206  หรือเว็บไซต์  www.la-ai.go.th 
 
 
 
 

http://www.la-ai.go.th/
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

 

ค าขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

ข้าพเจ้า (นาย / นาง /นางสาว ).............................................................................................................  

� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ...........ป ีสัญชาติ.................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................. 
อยู่บ้านเลขท่ี................ หมู่ที.่....................ตรอก/ซอย .........................................ถนน.......................................  
ต าบล ......................................อ าเภอ.......................................จังหวัด................................................................ 
โทรศัพท.์........................................................................ โทรสาร......................................................... 

� เป็นนิติบุคคลประเภท .....................................................จดทะเบียนเมือ่.......................................... 
ที่ตั้งส านักงาน...................หมูท่ี ่................ ตรอก/ซอย ..........................................ถนน..................................... 
ต าบล...................................อ าเภอ................................................จังหวัด...........................................................
โทรศัพท.์....................................................โทรสาร.......................................................... 

ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังนี้ 
(1.) (นาย/นาง/นางสาว)................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่

...............ตรอก/ซอย................................................ถนน....................................................ต าบล

.....................................อ าเภอ.................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์

..................................... โทรสาร......................................................... 
(2.) (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ อยู่บ้านเลขท่ี............... หมู่ที่...............

ตรอก/ซอย.....................................................ถนน.......................................ต าบล..............................................
อ าเภอ................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท.์.................................... 
โทรสาร......................................................... 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

 

มีความประสงค์ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) ชื่อสถานประกอบการ ตั้งอยู่เลขท่ี....................หมู่ที.่.................ตรอก/ซอย...................................
ถนน.................................ต าบล..........................อ าเภอ.............................จังหวัด............................................
โทรศัพท.์.............................โทรสาร...........................อาคารประกอบการมีเนื้อที.่....................ตารางเมตร  
บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี ..................................................ตารางเมตร 
ที่ดินบริเวณสถานที่……………..................................... (เป็นไม้ ห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) 
เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ 

 สูญหาย 
 ถูกท าลาย 
 อ่ืนๆ 

เมื่อวันที่
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ..................................................................... 
(2.)  หลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาตมีดังนี้ 

 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
 4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ

ผู้แทน 
นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 5. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ 

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง) 
 6. เอกสารอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................... 
......................................................................... .......................................................................... 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)................................................................... ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
(................................................................) 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
                 เล่มที…่……..เลขที…่………/………. 

เยนที่................................................................................. 
อนุญาตให ้นาย/ นาง/ นางสาว ชื่อ…………………………….........................................อายุ…................. ป ี

สัญชาติ………..อยู่บ้าน/ส า นักงาน เลขที…่…………..….ถนน……………2…..ต าบล……………................................. 
อ าเภอ……………………………….....…..จังหวัด…………..........………โทรศพัท…์…………..........................................… 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทเมื่อ 

วันที่ ……..เดือน…………......................พ.ศ……......….ค่าธรรมเนียมปีละ………….บาท ใบอนุญาตมีก าหนด 
สิ้นอายุ วันที่......……เดือน………………............พ.ศ………….. 

๒. ชื่อสถานที่ประกอบการ…………...............................................................ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี …......……. 
ถนน….........................ต าบล……………....................อ าเภอ………………….……….....จังหวัด…………….....……......... 
โทรศัพท.์.....................................ชื่อผู้จัดการ………………………………….................. 

๓. มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตไปอีก ๑ ปี โดยข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติ         
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ .ศ.  ๒๕๕๕  และ
ปฏิบัติเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมทั้งกฎ ระเบียบ ค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายทุกประการ 

๔. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต พร้อมได้แนบใบอนุญาตและเงินค่าธรรมเนียม  
จ านวน…………............................บาท  มาด้วยแล้ว 
 
 

                  ลงชื่อ…………………………….......................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                    (……………………………….....................) 
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ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

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

ข้าพเจ้า (นาย / นาง /นางสาว ).............................................................................................................  

� เป็นบุคคลธรรมดำ อายุ...........ป ีสัญชาติ............เลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................
อยู่บ้านเลขท่ี................ หมู่ที.่.................ตรอก/ซอย ...........................................ถนน.......................................  
ต าบล ......................................อ าเภอ.................................................จังหวัด..................................................... 
โทรศัพท.์....................................................โทรสาร......................................................... 

� เป็นนิติบุคคลประเภท ...................................................จดทะเบียนเมือ่.......................................... 
ที่ตั้งส านักงาน...................หมูท่ี ่................ ตรอก/ซอย .........................................ถนน..................................... 
ต าบล.............................................อ าเภอ......................................จังหวัด...........................................................
โทรศัพท.์.............................................โทรสาร............................................ 

ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังนี้ 
(1.) (นาย/นาง/นางสาว).................................................................. ...................อยู่บ้านเลขท่ี...............

หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................ต าบล..................................
อ าเภอ..................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท.์.................................... 
โทรสาร......................................................... 

(2.) (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี............... หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย................................ถนน....................................................
ต าบล................................................อ าเภอ.......................................จังหวัด...................................................
โทรศัพท.์.................................... โทรสาร......................................................... 
ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังนี้ 

(1.) ชื่อสถานประกอบการ................................................................... ............................................... 
ประกอบกิจการ................................................................... ..............................................................................
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทล าดับที่.................ก าลังเครื่องจักรโดยรวม..................แรงม้า  
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(กรณีท่ีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุจ านวนห้อง...................ห้อง หรือ จ านวนที่นั่ง ................ที่นั่ง) 
(กรณีท่ีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนสัตว์.......................ตัว) จ านวนคนงาน ..................คน 

 (2.) สถานประกอบการ ตั้งอยู่เลขท่ี................. หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย..........................................
ถนน...................................ต าบล..............................อ าเภอ.........................จังหวัด............................................
โทรศัพท.์....................................โทรสาร.............................อาคารประกอบการมีเนื้อที่....................ตารางเมตร  
บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี .......................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณ
สถานที่ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)  มีเนื้อที่ ................ตารางเมตร   สถานที่ประกอบกิจการ................. 
(เป็นไม้ ห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ)   ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท
........................................สถานที่ประกอบกิจการอยู่ใกล้เคียงกับ.........................................................การพัก

ค้างของผู้ปฏิบัติงาน     ในสถานประกอบการ � มี � ไม่มี บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ......................................................................................................................... 
ทิศใต้ .............................................................................................................................  
ทิศตะวันออก .................................................................................................................. 
ทิศตะวันตก.....................................................................................................................  

(3.) ท างานปกติตั้งแต่เวลา .............น. ถึงเวลา...............น. รวมวันละ........ชั่วโมง...............กะ  
วันหยุดประจ าสัปดาห์ ได้แก่ ............................................................................................  

(4.) จ านวนผู้ปฏิบัติงาน จ านวน ..................... คน 
4.1 เจ้าหน้าที่บริหารและนักวิชาการ ........................ คน 
4.2 คนงานชาย........................คน คนงานหญิง ........................ คน 
4.3 ผู้ช านาญการจากต่างประเทศ ........................ คน 
4.4 ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ........................คน 
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(5.) การผลิต 
5.1 ชื่อ ปริมาณการใช้ และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบ                                ปริมาณการใช้ (ต่อปี)               แหล่งที่มา (บริษัท/ห้างร้าน) 
1. ..................................... ................................................. . ...........................................  
2. ................................... ................................................... ........................................... 
3. ..................................... .................................................. ........................................... 
4. ..................................... .................................................. ...........................................   

5.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย  
  ผลิตภัณฑ์                 ปริมาณการผลิต (ต่อปี)        การจ าหน่าย(ระบุสถานที่จ าหน่าย)                                       

1. ..................................... ................................................  ...........................................  
2. ..................................... .................................................  ........................................... 
3. ..................................... ................................................  ........................................... 
4. ..................................... ................................................  ...........................................   

5.3 วัตถุผลพลอยได้ (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได้) ถ้ามี 
วัตถุผลพลอยได้                 ปริมาณวัตถุผลพลอยได้             จ าหน่ายได/้จ าหน่ายไม่ได้ 

1. ..................................... .................................................. ...........................................  
2. ..................................... ................................................ . ........................................... 
3. ..................................... ................................................  ........................................... 
4. ..................................... ................................................ . ...........................................   

5.4 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จ านวน) 
1) ............................................................ ขนาด.........................แรงม้า จ านวน.........................เครื่อง 
2) ............................................................ ขนาด.........................แรงม้า จ านวน.........................เครื่อง 
3) ........................................................... ขนาด.........................แรงม้า จ านวน.........................เครื่อง 
4) ........................................................... ขนาด.........................แรงม้า จ านวน.........................เครื่อง 
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6. การควบคุมมลพิษ 
6.1 มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบการ (น้ าเสีย ของเสีย มลพิษอากาศ สิ่งปฏิกูล) ระบุชื่อ 

และปริมาณ ถ้ามี 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ......................................... 

6.2 การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกภายนอก (การบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสีย ของเสีย 
มลพิษอากาศ สิ่งปฏิกูล) 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................  

7. มาตรการป้องกันอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
........................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
........................................................................................................................................................... .................. 
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8. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. หลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณาอนุญาตมีดังนี้ 
   1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
   2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
   3. ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
   4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ

ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
   5.  หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง) 
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   6. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการได้ โดย 
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

   7. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร หรือ สัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ 
มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) 

   8. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
   9.  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

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

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

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

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

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

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

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
        (..........................................................) 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
โทร. 0-7536-1206  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยื่นค ำขอ 
ตามมาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540   

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการจึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูดังกล่าวต่อไป 
  ข้อ 1.  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนสามารถให้ในการค้นหาและ
ศึกษาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ตามมาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.
2540  ได้สะดวกตามความสมควรตามก าลังบุคลากรและงบประมาณท่ีมี 
  ข้อ 2.  ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับประชาชนสามารถ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารตามข้อ 1  ได้เอง 
  ข้อ 3.  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามข้อ 1  ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดู
ได้โดยสะดวก  กรณีมีความจ าเป็นเรื่องสถานที่  จะแยกข้อมูลข่าวสารบางส่วนไปเก็บไว้ต่างหากหรือให้บริการ      
ณ  สถานที่แห่งอื่นก็ได้  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย 
  ข้อ 4.  การให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  หน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้  โดยค านึงถึงความปลอดภัยความสะดวก
ของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย 
  ข้อ 5.  การด าเนินการตามข้อ 1,  ข้อ 2  และข้อ 3  ข้างต้น  หน่วยงานของรัฐจะจัดข้อมูล
ข่าวสารไว้ที่ห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืนหรอของเอกชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของหน่วยงานของ
รัฐ  ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้แทนก็ได้ 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1. ประชาชนยื่นค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร  พร้อม
หลักฐานต่อองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

2.  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลข่าวสารพิจารณาค าร้อง
ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน  พร้อมความเห็น
เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(5  นาท)ี 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

3.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณา    
ค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร พร้อมความเห็น สั่งการ 
อนุญาต  อนุมัติ 
(5  นาท)ี 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ประมาณ  10  นาที  นับจากวันยื่นค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1.  ใบค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร    จ านวน  1  ฉบับ 
2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  1  ฉบับ 
3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  1  ฉบับ 

ค่ำธรรมเนียม 
การขอดูข้อมูลข่าวสาร  ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาเอกสาร 

1.  ขนาดกระดาษ  เอ 4       หน้าละ 1      บาท 
2.  ขนาดกระดาษ  เอฟ 14      หน้าละ 1.50  บาท 
3.  ขนาดกระดาษ  บี 4       หน้าละ 2      บาท 
4.  ขนาดกระดาษ  เอ 3       หน้าละ 3      บาท 
5.  ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว  เอ 2     หน้าละ 8      บาท 
6.  ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว  เอ 1     หน้าละ 15    บาท 
7.  ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว  เอ 0     หน้าละ 30    บาท 
8.  ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาจากเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  บนกระดาษ  เอ 4    หน้าละ  3  บาท 
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9.  ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาจารเครื่องคอมพิวเตอร์  ลงแผ่นดิสเก็ต  (ผู้ขอส าเนาเอามาเอง)       

แผ่นละ  5  บาท 
10.  ค่าธรรมเนียมการรับรองส าเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  รับรองแผ่นละ  5  

บาท 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  หมายเลขโทรศัพท์  0-7536-1206  หรือเว็บไซต์  www.la-ai.go.th 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

    
แบบกำรขอใช้บรกิำรข้อมลูข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอำย  อ ำเภอฉวำง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

เขียนที.่.............................................................. 
วันท่ี............เดือน.........................................พ.ศ.............. 

 
 
 
 

ข้าพเจ้า    นาย  นาง   นางสาว.................................................................................................................... 
อาย.ุ......................ปี   อาชีพ    รับราชการ 
                                      ประกอบธุรกิจ 
                                      เกษตรกร 
                                      รับจ้าง 
                                      อาชีพอ่ืน ๆ 
ที่อยู่ บ้านเลขที.่......................หมูท่ี่ ....................ตรอก/ซอย...............................................ถนน............................................................... 
ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด........................................................ 
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท.์...............................................E-mail address.................................................................... 
ขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการตาม   มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 
                                              มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 
 ขอตรวจดู        ขอค้นคว้า        ขอส าเนา        ขอส าเนาที่มผีู้รับรอง     อื่น ๆ 
เรื่อง  1........................................................................................................................................................................................................... 
        2......................................................................................................................................................................................................... 
        3......................................................................................................................................................................................................... 
        4......................................................................................................................................................................................................... 
 

                                                     ลงช่ือ..........................................................ผู้ยื่นค าร้อง 
(.......................................................) 

ต าแหน่ง........................................................................................ 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
เลขท่ีรับ........................................................................... 
วันท่ี...............เดือน.....................................พ.ศ. ........... 
เวลา............................................................................... 
 

ต าแหน่ง.......................................................................... 
สถานท่ีท างาน.................................................................. 
........................................................................................ 
 

http://www.la-ai.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

-2- 

 
เรียน  ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
                  เห็นควรด าเนนิการได ้
                  ไม่อาจด าเนินการให้ได ้
                 เพราะ ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
                  อื่น ๆ .................................................................................................................................................... 

 
  

                                                      ลงช่ือ..........................................................  
(.......................................................) 
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ข้อมลูข่าวสาร 

 
ความเห็นปลัด อบต. ............................................................................................................................................................ 
                        ............................................................................................................................................................. 
 

 
                                                     ลงช่ือ..........................................................  

(.......................................................) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ผลการปฏิบตั ิ
                  ค้นไม่พบข้อมลูข่าวสาร 
                  ค้นพบข้อมูลข่าวสารและให้บริการแล้ว 
                  ค้นพบข้อมูลข่าวสารและให้บริการแล้ว ไดร้ับเงินค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรบัเงินเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน.....................................บาท  ตามใบเสรจ็รับเงิน เล่มที่..........................................เลขท่ี...................................... 
 
 
 
                                                      ลงช่ือ..........................................................  

(.......................................................) 
ผู้ปฏิบัต ิ
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 

งำนที่ให้บริกำร การให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
โทร. 0-7536-1206  ต่อ 401 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยื่นค ำขอ 
ประชาชนในต าบลละอาย และพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ประสบปัญหาสาธารณภัย โดยช่วยเหลือตาม

หลักเกณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.2556 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1. ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐาน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน (3 นาท)ี  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย (3 นาท)ี  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. เสนอผู้บริหารฯ เพื่อขออนุมัติด าเนินการ  

(5นาท)ี  
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตาม 
ค าสั่งผู้บริหารและด าเนินการตามแผนงานตาม
ขั้นตอน การเตรียมความพร้อมขณะเกิดเหตุสา
ธารณภัย หลังจากเกิดสาธารณภัยผ่านพ้นไปแล้ว 
(1 วัน)  

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ระยะเวลำ 
- ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน  และให้บริการทันทีเมื่อมีการยื่นค าร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วน 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
      1. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 2. ส าเนาบัตรประชาชน 
   3. ภาพถ่ายความเสียหายจากสิ่งที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
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ค่ำธรรมเนียม 

  ไม่มีค่าธรรมเนียม 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  โทรศัพท์ 0-7536-1206 หรือเว็ปไซต์  www.la-ai.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.la-ai.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร การรับแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ/รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
โทร. 0-7536-1206  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยื่นค ำขอ 
การร้องทุกข์และร้องเรียนและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

และความสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินการ โดยเฉพาะในส่วนของการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  69/1   แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  
2546    ประกอบมาตรา 41 และมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  โดยให้ “ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และร้องเรียน” มีอ านาจหน้าที่และ
วิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้                                                                                                                                                           

1.  รับเรื่องราวข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือ
ปัญหาอื่นใดจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ  แล้วท าการประเมิน  วิเคราะห์  ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น 
  2.  ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะราย
ที่ระบุหลักฐาน  กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน 
  3. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการ ด าเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลใน
สังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยค าหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใด ๆ  เพ่ือประโยชน์ส าหรับการนั้นได้ 
  4.  กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะ 
ที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามค าร้อง
บางส่วนก็ได้  ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให้พิจารณาเป็น
รายกรณ ี
  5.  กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
เหนือกว่าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ในการ
สืบสวนเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 
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  6.  ให้พิจารณาด าเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง  ดังนี้ 
        6.1   กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
        6.2   กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระส าคัญตาม 
ค าร้องเฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่น าส่งเอกสาร
ค าร้องต้นฉบับ รวมทั้งหากมีความจ าเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การคุ้มครองผู้ร้อง เป็นพิเศษ
รายกรณ ี  ทั้งนี้  หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1. ประชาชนเขียนค าร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องรับผิดชอบ 

บรรเทาความเดือดร้อน (1 วัน) 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ  
(1 วัน)  

 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

4. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 
บรรเทาความเดือดร้อน (4 วัน) 

 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

5. รายงานด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ (1 วัน)  หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 

ระยะเวลำ 
แจ้งตอบผลด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1. หนงัสือร้องทุกข์ กรณีร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา   

โดยละเอียดเพียงพอที่ใช้ใช้เป็นหลักฐานได้อาทิ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ของผู้ร้อง เรื่องที่ร้อง สาเหตุที่ร้อง 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนียม 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  ส านักงานปลัด  

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  โทรศัพท์ 0-7536-1206 หรือเว็ปไซต์  www.la-ai.go.th 
 

 

http://www.la-ai.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร การสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
โทร. 0-7536-1206 ต่อ 401 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยื่นค ำขอ 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลละอายที่ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1. ประชาชนยื่นค าร้องขอน้ าอุปโภคบริโภค พร้อม
เอกสาร  หลักฐานต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

2.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาค าร้อง  พร้อม
ความเห็นเสนอผู้บริหารสูงสุดตามล าดับชั้น 
(10  นาท)ี 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

3.  ผู้บริหารสูงสุดพิจารณาค าร้องพร้อมความเห็น 
สั่งการ  อนุญาต  อนุมัติ 
(10  นาท)ี 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

4.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกแจกจ่ายน้ าอุปโภค-
บริโภคแก่ประชาชนที่ร้องขอ 
(2  ชั่วโมง  40  นาท)ี 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ประมาณ  3  ชัว่โมง  นับจากวันยื่นค าร้องขอน้ าอุปโภคบริโภค 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1.  ใบค าร้องขอน้ าอุปโภคบริโภค    จ านวน  1  ฉบับ 
2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ 
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ค่ำธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  หมายเลขโทรศัพท์  0-7536-1206  หรือเว็บไซต์  www.la-ai.go.th 
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งำนที่ให้บริกำร การให้บริการขอจด เปลี่ยนแปลง และยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
งานกฎหมายและคดี 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
โทร. 0-7536-1206  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยื่นค ำขอ 
ก ำหนดระยะเวลำกำรกำรจดทะเบียนพำณิชย์ 

1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบ 
พาณิชยกิจ 

2. การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่ 
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

3. เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน  30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบ 
พาณิชยกิจ 

4. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน  30 วันนับแต่วันสูญหาย 
หน้ำที่ของผู้ประกอบกิจกำร 

1. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทน ใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ ส านักงานในที่ 
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

2. ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการไว้หน้าส านักงานแห่งใหญ่และส านักงาน 
สาขาโดยเปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่าย
และชัดเจน จะมีอักษรต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อ ที่จดทะเบียนไว้ หากเป็น
ส านักงานสาขาจะต้องมีค าว่า"สาขา"ด้วย 

3. ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามค าสั่งของนายทะเบียน 
4. ต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าท าการตรวจสอบ 

ในส านักงานของผู้ประกอบกิจการ 
5. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายหรือช ารุดต้องยื่นค าร้องขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์  

ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่สูญหาย 
ผู้มีหน้ำที่จดทะเบียนพำณิชย์ 

1. บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว) 
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
3. นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย 

คู่มือส ำหรับประชำชน 



28 
 

4. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
5. บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
กำรขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

1. ผู้มีความประสงค์ยื่นค าขอจดทะเบียน 
พาณิชย์พร้ อมเอกสารประกอบ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ เสนอนายทะเบียน (3 นาที) 

  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายทะเบียนพาณิชย์พิจารณาออกใบ 
ทะเบียนพาณิชย์ (2 นาท)ี 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. เจ้าหน้าที่ออกใบทะเบียนพาณิชย์   
และออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบ
ทะเบียนพาณิชย์ (3 นาท)ี 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล 

กำรขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพำณิชย์ 
1. ผู้มีความประสงค์ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลง 

รายการประกอบพาณิชย์ พร้อมเอกสารประกอบ 
เจ้ าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ และเสนอนาย
ทะเบียน (3 นาท)ี 

  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายทะเบียนพาณิชย์พิจารณาออกใบ 
ทะเบียนพาณิชย์ (2 นาท)ี 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. เจ้าหน้าที่ออกใบทะเบียนพาณิชย์   
และออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบ
ทะเบียนพาณิชย์ (3 นาท)ี 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล 

กำรขอยกเลิกทะเบียนพำณิชย์ 
1. ผู้มีความประสงค์ยื่นค าขอยกเลิกรายการ 

ประกอบพาณิชย์  พร้ อม เอกสารประกอบ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอยกเลิก
ทะเบียนพาณิชย์ และเสนอนายทะเบียน (3 นาท)ี 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม (1 นาท)ี  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ระยะเวลำ 
1. กรณีขอจดทะเบียนพาณิชย์ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ  8  นาท/ีราย   
2. กรณีขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 8 นาท/ีราย 
3. กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย์ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 4 นาท/ีราย 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 
 กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน
พาณิชย์ได้แก่ 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
-หนังสือมอบอ านาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์  

10 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
อย่างละ 1 ฉบับ 
 -ส าเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ 
กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ 
 กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) แล้วแต่กรณี และลงลายมือชื่อพร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจด
ทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 
 - ใบส าคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ 
 - เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบส าคัญใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย) 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
 - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 
10 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
อย่างละ 1 ฉบับ 
 เอกสารเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล กรอกเอกสาร (แบบ ทพ.) ข้อ 1  และลงลายมือชื่อ มีเอกสาร 
เพ่ิมเติมที่ต้องยื่นในการจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 
 - ส าเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล 
 2. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ (ชื่อร้าน) กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.)   
ข้อ 1 และ 2 ลงลายมือชื่อ ไมต่้องใช้เอกสารเพ่ิมเติม 
 3. กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพาณิชยกิจ (วัตถุประสงค์ของร้าน) กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.)   
ข้อ 1 และ 3 ลงลายมือชื่อไม่ต้องใช้เอกสารเพ่ิมเติม 
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 4. กรณีเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินทุนที่น ามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจ า (เงินหมุนเวียนต่อ
เดือน) กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1 และ 4  ลงลายมือชื่อไม่ต้องใช้เอกสารเพ่ิมเติม 
 5. กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ (ที่ตั้งร้าน) หรือเพ่ิมสาขา กรอกเอกสารค าขอ         
(แบบ ทพ.) ข้อ 1 และ 5 ลงลายมือชื่อมีเอกสารเพ่ิมเติมที่ต้องยื่นในการจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ 
ได้แก่ 
 -ส าเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ 
กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 
 กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ข้อ 1,2,5 และลงลายมือชื่อพร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจด
ทะเบียนพาณิชย์ได้แก่ 
 - ใบส าคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ 
 - เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบส าคัญใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย) 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
 - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 
10 บาทพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
อย่างละ 1 ฉบับ 

ค่ำธรรมเนียม 
การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการ

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท 
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนครั้งละ 20 บาท 
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท 
4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท 
5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท 
6. ขอให้เจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  ส านักงานปลัด  

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  โทรศัพท์ 0-7536-1206 หรือเว็ปไซต์  www.la-ai.go.th 
 
 
 
 

http://www.la-ai.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
โทร. 0-7536-1206  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยื่นค ำขอ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  พ .ศ.2552  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2553  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
วิธีกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
 1) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้จ่ายตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้ 
  - ช่วงอายุ 60 – 69  มีสิทธิรบัเบี้ยยังชีพ 600 บาท/เดือน 
  - ช่วงอายุ 70 – 79  มีสิทธิรบัเบี้ยยังชีพ 700 บาท/เดือน 
  - ช่วงอายุ 80 – 89  มีสิทธิรบัเบี้ยยังชีพ 800 บาท/เดือน 
  - อายุ 90 ปีขึ้นไป  มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท/เดือน 
 2) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็น
เงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือในนามบุคคลที่รับมอบ
อ านาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือน  ภายในวันที่  10  ของทุกเดือน 
การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 สิทธิของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
  1) ตาย 
  2) ขาดคุณสมบัติ 
           3) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส าหรับบุคคลดังกล่าวทันที 
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  กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาย  ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้ง   
การตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายทะเบียนอ าเภอ
หรือ   นายทะเบียนท้องถิ่นได้รับการแจ้งการตาย 

กรณีผู้รับเงินผู้สูงอายุย้ายออกภูมิล าเนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปิดประกาศไว้โดย 
เปิดเผย ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  หากไม่มีผู้คัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติต่อผู้
บริการท้องถิ่นเพ่ือสั่งถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทันที  ในกรณีที่มีการคัดค้านให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนแล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาด าเนินการ
สมควรแก่กรณี 

วิธีกำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำร 
  1)  การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้จ่ายในอัตราเดือนละ  800 บาท   
  2)  การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายเป็นเงินสด  หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการหรือในนามผู้ดูแลคน
พิการเป็นรายเดือนภายในวันที่  10  ของทุกเดือน   
การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยความพิการ 
 สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
  1) ตาย 
  2) ขาดคุณสมบัติ 
  3) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน
มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ                                                                                                                                                                                                    
  กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการตาย  ให้นายทะเบียนอ าเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งการ
ตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่         นายทะเบียนอ าเภอ  
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตาย 
  กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดเวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หากไม่มีผู้คัดค้าน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
สั่นถอนรายชื่อ  และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการทันท ี
  ให้คนพิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ถือว่าเป็นคนพิการที่ได้
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้ ต่อไป 
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วิธีกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้จ่ายในอัตราเดือนละ  500 บาท   

  2) การจ่ายเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์หรือในนามบุคคลที่
รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นรายเดือน  ภายในวันที่  10  ของทุก
เดือน 
การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 
  สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบนี้สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
  1) ตาย 
  2) ขาดคุณสมบัติ 
  3) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีตนมีสิทธิได้รับเงิน  

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1.  ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/  
ผู้ป่วยเอดส์ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
ละอายยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
ตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร  หลักฐานและจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 
(4  นาท)ี 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

3.  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ  ลงลายมือชื่อเพ่ือเป็น
หลักฐานการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/   
ผู้ป่วยเอดส์  (1  นาท)ี 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ระยะเวลำ 
1.  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ประมาณ  5  นาที   
2.  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ประมาณ  5  นาท ี
3.  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ประมาณ  5  นาที 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

1.  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 1.1  บัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้สูงอายุ) 
 1.2  กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
       1.2.1  หนังสือมอบอ านาจ     จ านวน  1  ฉบับ 
       1.2.2  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาของผู้มอบอ านาจ   จ านวน  1  ฉบับ 
      1.2.3   บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ  จ านวน  1  ฉบับ 
2.  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 2.1  บัตรประจ าตัวผู้พิการ 
 2.2  กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
        2.2.1  หนังสือมอบอ านาจ     จ านวน  1  ฉบับ 
        2.2.2  บัตรประจ าตัวผูพิ้การพร้อมส าเนาของผู้มอบอ านาจ  จ านวน  1  ฉบับ 
        2.2.3  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ จ านวน  1  ฉบับ 
3.  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 3.1  บัตรประจ าตัวประชาชน  (ผู้ป่วยเอดส์) 
 3.2  กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 
        3.2.1  หนังสือมอบอ านาจ      จ านวน  1  ฉบับ 
        3.2.2  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาของผู้มอบอ านาจ  จ านวน  1  ฉบับ 
        3.2.3  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ จ านวน  1  ฉบับ 
 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  โทรศัพท์  0-7536-1206  หรือเว็บไซต์  www.la-ai.go.th 
 

 

 

 

 

http://www.la-ai.go.th/


37 

คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร การเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
โทร. 0-7536-1206  ต่อ 102,103 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยื่นค ำขอ 
กำรลดหย่อนและกำรยกเว้นภำษีบ ำรุงท้องท่ี 

1) ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย โดยไม่ท าการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น 
ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่ก าหนด 

2)  ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านท าการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
อยู่แล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่ 

 

อัตรำโทษค่ำปรับและเงินเพิ่ม 
1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของจ านวน

เงินค่าภาษี                                                                                                                                                         
2) ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง 

จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีประเมินเพิ่มเติม 
3) ชี้แจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสีย

ภาษีลดลง ให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพ่ิมเติม 
4) ไม่ช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิม ร้อยละ 24 ต่อปี ของจ านวนเงิน

ค่าภาษ ีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
ที่ดินต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่คือ ที่ดินทุกประเภทที่มีเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นที่ว่างเปล่าหรือ

สิ่งปลูกสร้างอยู่หรือไม่ และไม่ว่าจะใช้เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ หรืออยู่อาศัยให้ผู้อ่ืนเช่าหรือใช้ประโยชน์เองก็ตาม 
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่เองนั้น นอกจากพ้ืนที่ที่ดินทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังหมายความรวมถึง พ้ืนที่ที่เป็นภูเขา
และแม่น้ าด้วย 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
กรณีส ำรวจภำษีใหม่ 

1. ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 พร้อมหลักฐาน (ผู้มี 
หน้าที่ที่เสียภาษ)ี (2 นาท)ี 

 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

2. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูล 
เพ่ิมเติมค านวณภาษี (4 นาท)ี 

 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

3. ออกใบเสร็จรับเงิน (1 นาที)  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
กรณีช ำระภำษี (รำยเก่ำ) 

1. น าใบเสร็จรับเงินปีก่อนมายื่นช าระภาษี  
(ผู้มีหน้าที่ท่ีเสียภาษี) 

 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรายชื่อจาก 
ทะเบียน ภ.บ.ท.6 (1 นาที) 

 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

3. ออกใบเสร็จรับเงิน (1 นาที)  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

ระยะเวลำ 
1. กรณีส ารวจภาษีใหม่ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 5 นาท/ีราย 
2. กรณีช าระภาษี(รายเก่า) ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 นาที/ราย 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1.  ส าเนาบัตรประชาชน 

  2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3.  ส าเนาหลักฐานที่ดิน(โฉนดที่ดิน น.ส.3,   นส.3 ก ,สค.1 สปก.) 

ค่ำธรรมเนียม 
จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน ซึ่งปัจจุบันอัตราภาษีไม้ล้มลุกเก็บไร่ละ 1.5 บาท อัตราไม้ยืนต้น 

เก็บไร่ละ 3 บาท ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์จะต้องเสียภาษีไร่ละ 6 บาท 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  โทรศัพท์ 0-7536-1206 หรือเว็ปไซต์  www.la-ai.go.th 

 
 
 
 

http://www.la-ai.go.th/


39 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร การเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
โทร. 0-7536-1206  ต่อ 102,103 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยื่นค ำขอ 
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับ

ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นทรัพย์สินที่ต้องเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน 
ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น และในปีที่ผ่านมาได้มี
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นเช่น ให้เช่า ให้เป็นที่ท าการค้าขาย ที่ไว้สินค้าที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ 
บิดา มารดา บุตรหรือผู้อ่ืนอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอ่ืน ๆเพ่ือหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตาม
กฎหมาย 

ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
1.  เจ้าของทรัพย์สิน 
2.  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือน 

หรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีส าหรับทรัพย์สินทั้งหมด 
บทก ำหนดโทษ 

1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์ เพ่ือแจ้งรายการ ทรัพย์สินตามความจริง ตาม
ความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลง
ลายมือชื่อของตนก ากับไว้ เว้นแต่จะเป็นเหตุ สุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 200 บาท 

2. ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพ่ิมเติม
รายละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อเรียกร้อง ไม่น าพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่
ซักถาม ผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกิน  500  บาท 
  3. ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จหรือตอบ ค าถามด้วย ถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือ หลีกเลี่ยงหรือจัด หาทางให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน
ของตนตามที่ควรก็ดี หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่ง อย่างใด
ทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง  การค านวณ ค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนก็ดี ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1. ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 พร้อมหลักฐาน   กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
2. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติม (3 นาท)ี 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

3. ออกใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8)    
(1 นาท)ี 

 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

4. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.12)  
(1 นาท)ี 

 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 

ระยะเวลำ 
- ระยะเวลาทั้งสิ้น  5 นาที 
- ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี 

เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
ของทุกปี 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1.  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

  2.  ส าเนาทะเบียนบ้านห้าง/บริษัท 
  3.  ส าเนาหลักฐานที่ดิน(โฉนดที่ดิน น.ส.3, นส.3 ก ,สค.1 สปก.) 

4.  ส าเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า/ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม                                                                                                                                                
5.  ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งหรือ ประกอบกิจการ (ถ้ามี)  
6. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีผู้อ่ืนมายื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 แทน)           

หลักฐำนที่ใช้ประกอบในกำรเสียภำษี (รำยเก่ำ) 
1.  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีฯยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภรด. 2) 
2.  พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ 
3.  พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่จะต้องเสีย 
4.  พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษี

เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 
5. หลังจากได้รับแจ้งการประเมินผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องน าเงินมาช าระค่าภาษีภายใน 30 

วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 
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หลักฐำนที่ใช้ประกอบในกำรเสียภำษี(รำยใหม่) 

1. ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาโฉนดที่ดิน-สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
3. สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดิน 
4. ทะเบียนพาณิชย์-ทะเบียนการค้า-ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
6. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท-งบดุล 
7. ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน 
8. ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า 
9. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
10. แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี 
11. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภรด.2 แทน) 
12. ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมหลายคน ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อใน

แบบ ภ.ร.ด. 2  ในฐานะผู้รับประเมินทุกคน หรือจะมอบอ านาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้ การมอบต้องท าเป็น
หนังสือและปิดแสตมป์ตามกฎ                                                                                    

ค่ำธรรมเนียม 

1.  ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
2.  อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี  ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5%  ก าหนดการช าระภาษี

เมื่อเจ้าของทรัพย์สินได้รับแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8) แล้วต้องไปช าระค่าภาษีภายใน 30 วันนับจากวันถัดจาก
ที่ได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพ่ิม ดังนี้  
       ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดให้เพ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี     ที่ค้าง 
      ถ้าเกิน 1 เดอืน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง 
       ถ้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง 

ถ้าเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง 
- การผ่อนช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้องมีวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อน  ตั้งแต่ 9,000 

บาทข้ึนไปภายในก าหนด 30 วัน- นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน      โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ๆ 
ละเท่า ๆ กัน (งวดละ 30 วัน) 

- ถ้าไม่ช าระค่าภาษีและเงินเพ่ิมภายใน 4 เดือน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างช าระค่าภาษี เพ่ือน าเงินมาช าระ 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  ส านักงานปลัด  

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  โทรศัพท์ 0-7536-1206 หรือเว็ปไซต์  www.la-ai.go.th 
 
 

http://www.la-ai.go.th/
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
 

 

 

 



 

47 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร การเก็บภาษีป้าย 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
โทร. 0-7536-1206  ต่อ 102,103 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยื่นค ำขอ 
ป้าย  หมายความว่า  ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือ

ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณา
ไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน  
  มาตรา 7 ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือ
แสดงในปีแรกเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 
3เดือนของปี 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคมของทุกปี โดยเสียภาษีเป็นรายปี ยกเว้นภาษีที่
เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่เริ่ม
ติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปีและเสียภาษีป้ายเป็นรายปี  ช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

กำรไม่ยื่นแบบและช ำระภำษีภำยในก ำหนด 
ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในก าหนดจะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ของค่า

ภาษีผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ช าระเงินค่าภาษีภายในก าหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษีผู้มี
หน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ  ปิดเผย     ในสถานที่ประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการ ถ้าผู้มีหน้าที่ เสียภาษีป้ายได้ รับแจ้งการ  ประเมินแล้ว เห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นค าร้องอุทธรณ์
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภ.ป.4  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ภ.ป.1  

พร้อมหลักฐานเจ้าของป้าย  
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

2. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูล 
เพ่ิมเติมแจ้งการประเมินภาษีป้าย ภ.ป.3  (4 
นาท)ี 

 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

3. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.7) (1 นาท)ี  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

ระยะเวลำ 
- ระยะเวลาทั้งสิ้น  5 นาที 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  2.  ส าเนาทะเบียนบ้านห้าง/บริษัท 
  3.  ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ 

ค่ำธรรมเนียม 
  1.  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
  2.  ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือเป็นภาพ หรือเครื่องหมายอ่ืนคิดอัตรา 20 
บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
  3.  ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร ไม่ว่าจะมีภาพหรือ
เครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 
     ก. ป้ายี่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่างกว่าอักษรต่างประเทศ 
     ข. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 
  4.  ป้ายที่ค านวณพ้ืนที่ และประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษีป้ายในอัตรา ต่ ากว่า 200 บาท  
ให้เสียภาษีป้ายในอัตรา 200 บาท 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  ส านักงานปลัด  

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  โทรศัพท์ 0-7536-1206 หรือเว็ปไซต์  www.la-ai.go.th 
 
 
 

http://www.la-ai.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
โทร. 0-7536-1206 ต่อ  303 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยื่นค ำขอ 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และการยกเว้นการค านวณและแบบ
แปลน  กฎกระทรวง  ฉบับที่  56 (พ.ศ.2543) 

1. อาคารอยู่อาศัย  2  ชั้น  พื้นที่ไม่เกิน  150  ตารางเมตร 
2. อาคารเก็บผลิตผลทางการเกษตร  พ้ืนที่ไม่เกิน  100 ตารางเมตร 
3. อาคารเลี้ยงสัตว์  พ้ืนที่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 
4. รั้ว  ก าแพง  ประตู  เพิง 
5. หอถังน้ า  สูงไม่เกิน  6  เมตร 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1. ประชาชนยื่นเรื่องขออนุญาต  (แบบ ข.1) 
พร้อมหลักฐานต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย 

 กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน 
ครบถ้วน  (2  วัน) 

 กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

3.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง  (4  วัน)  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
4.  เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาเอกสารและ       
แบบแปลน  (30  วัน) 

 กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

5.  แจ้งการตรวจสอบพิจารณาและหลักเกณฑ์ 
(5  วัน) 

 กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

6.  ออกใบรับแจ้ง (อ.1)   (2  วัน)  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
7.  แจ้งผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (2  วัน)  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
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ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ประมาณ  45  วัน  นับจากวันยื่นค าขออนุญาต 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

1.  ใบค าขออนุญาต (แบบ ข.1) จ านวน  1  ฉบับ 
2.  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  5  ชุด (มีข้อยกเว้นในเขต อบต.)   
3.  รายการค านวณ  1  ชุด  (เฉพาะอาคารบางประเภท)     
4.  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพของผู้ออกแบบ  (กรณีอาคารควบคุมตาม  กม. วิชาชีพ) 

ค่ำธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

1. ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ  20  บาท 
2.  ใบอนุญาตดัดแปลง   ฉบับละ  10  บาท 
3.  ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบับละ  10  บาท 
4.  ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้  ฉบับละ  20  บาท 
5.  ใบรับรอง    ฉบับละ  10  บาท 
6.  ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ฉบับละ    5  บาท  

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 
 1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ  20  บาท 
 2.  ใบอนุญาตดัดแปลง   ฉบับละ  10  บาท 
 3.  ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบับละ  10  บาท 
 4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย   ฉบับละ  10  บาท 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  

1. อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน  12  เมตร  ตารางเมตรละ  0.5  บาท 
2. อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้นหรือสูงเกิน  12  เมตร  แต่ไม่เกิน  15  เมตร               

คิดตามพ้ืนที่อาคารแต่ละชั้นรวมกันตารางเมตรละ  2  บาท 
3. อาคารสูงเกินสามชั้นหรือเกิน  15  เมตร  คิดตามพ้ืนที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน 

ตารางเมตรละ  4  บาท 
4. อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพ้ืนรับน้ าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน  500  กิโลกรัมต่อ               

หนึ่งตารางเมตร  คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน  ตารางเมตรละ  4  บาท 
5. พ้ืนที่จอดรถ  ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ  ตารางเมตรละ  0.5  บาท 
6. ป้าย  คิดตามพ้ืนที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุด  ตารางเมตรละ  4  บาท 
7. อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว  เช่น  เขื่อน  ทางหรือท่อระบายน้ า  รั้วหรือก าแพง  คิดตาม 

ความยาวการตรวจแบบแปลน  เศษของตารางเมตรหรือเมตรตั้งแต่ก่ึงหนึ่งขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม  ถ้าต่ า
กว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง 



57 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น  สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  หมายเลขโทรศัพท์  0-7536-1206  หรือเว็บไซต์  www.la-ai.go.th 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.la-ai.go.th/
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


