
 

 

 

 

 

คู่มอืสำหรับประชาชน 
ตามพระราชบญัญัตกิารอำนวยความสะดวก 

ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

องค์การบรหิารสว่นตำบลเมอืงโดน 

อำเภอประทาย   จงัหวัดนครราชสีมา 
 

 



 

คำนำ 

       พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม

มาตรา 7  ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำ

คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ  

ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม

กับคำขอ...” โดยมีเป้าหมาย เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผย

ขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 

        องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน จึงได้จัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป 

 

 

                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน 

                               17  กรกฎาคม  2557 
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การจดัทำคูม่อืสำหรบัประชาชน 

องคก์ารบรหิารส่วนตำบลเมอืงโดน  อำเภอประทาย  จงัหวดันครราชสีมา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ทีม่า 

       เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการของ

ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต

ดำเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กำหนดระยะเวลา เอกสาร 

และหลักฐานที่จำเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการ

สร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก  และเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน

เวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้

ใช้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่อง

เร่งด่วน   สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ได้นำร่าง

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 

       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 และมี

การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหนึง่ กำหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต        ผู้

อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ใน

การยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง

ยื่นมาพร้อมกับคำขอ และจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้ 

        มาตรา 7 วรรคสอง คูม่ือสำหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ท่ีกำหนดให้ยื่น

คำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเม่ือประชาชนได้สำเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสำเนาให้ 

โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนด้วย 

        มาตรา 7 วรรคสาม กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน

และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กำหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้

เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 
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       มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2. วตัถปุระสงค์ของการจดัทำคู่มอืสำหรบัประชาชน 

       2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ 
       2.2 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 

3. คำจำกดัความ 
      “การบรหิารประชาชน” หมายถึง การดำเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้วเสร็จ
ตามคำขอ การยื่นคำขอนี้เป็นการยื่นคำขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้
ผู้รับบริการต้องยื่นคำขอก่อนดำเนินการใด ได้แก่การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร 
      “ผูร้ับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
      “หนว่ยงานของรฐั” ประกอบด้วย  ส่วนราชการ  จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่ 
 

4. แนวคดิและหลกัการ 
        แนวคิดและหลักการของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้นำหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นหลักการ
สำคัญ  ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชน
ทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสำคัญคือ การคำนวณความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         4.1 ความหมายของคู่มือสำหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ใน
การติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น
อย่างไร เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         4.2 ขอบเขตการดำเนินการ หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ประชาชน
ต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะดำเนินการใดๆ ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน    การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์
ดังนี้.- 
  1) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ 
  2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
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  4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 



           4.4 เป้าหมายของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
           หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนทีมี่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ประชาชน
ต้องมายื่นขออนุญาตก่อนดำเนินการใด มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และนำไปใช้ในการให้บริการประชาชน 
 

5. ประโยชนท์ี่ไดจ้ากการจัดทำคูม่อืสำหรับประชาชน 
             ➢ประโยชนต์อ่ผูร้บับริการ 
  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 
  -ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส 
  -ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมารับบริการ 
  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              ➢ประโยชนต์อ่ผูใ้ห้บรกิาร 
    -ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต

คอรัปชั่น 
  - สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อนำมาปรับปรุงการ

ให้บริการ 
  - พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 

      ➢ประโยชนโ์ดยรวมตอ่ประเทศ 
  -ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  -เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
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คูม่ือสำหรบัประชาชน/งานที่ใหบ้รกิาร 

จำนวน 13 กระบวนงาน  ดงันี ้

1. การรบัชำระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

2. การรบัชำระภาษปีา้ย 

3. การรบัชำระภาษบีำรงุทอ้งที่ 

4. การขออนญุาตประกอบกิจการทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ 

5. การขออนญุาตจดัตัง้สถานทีจ่ำหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

6. การขออนญุาตจำหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 

7. การจดทะเบยีนพาณชิย์ 

8. การขออนญุาตจดัตัง้ตลาด 

9.การขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร 

10. การตอ่ใบอนญุาตรือ้ถอนอาคาร 

11. การสนับสนนุนำ้อุปโภคบรโิภค 

12.การชว่ยเหลือและบรรเทาสาธารณภยั 

13. การรับแจง้เรือ่งราวรอ้งทกุข์ 
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คู มอืสำหรบัประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0- 4498-1221               (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0- 4498-1221      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.muangdon.go.th 

 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆกับท่ีดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างนั้นๆ และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น  เช่น  ให้เช่า, ทำการค้าขาย, โกดัง หรือเพ่ือใช้
ประกอบกิจการอ่ืนๆเพ่ือหารายได้ต้องมีทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ กับท่ีดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่อง
กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต้องไม่เข้าข้อยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
มาตรา 9,10 
 
 

กรณชีาระภาษปีระจาปี (รายเก่า) 
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 พร้อมหลักฐาน ใช้เวลา 2 นาท ี
2. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ใช้เวลา 2 นาที 
3. ออกใบเสร็จรับเงิน ใช้เวลา 1 นาท ี
 

กรณสีำรวจภาษใีหม ่
1. ยื่นแบบประเมินภาษี ใช้เวลา 2 นาท ี
2. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม คำนวณภาษี ใช้เวลา 2 นาท ี
3. ออกใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ใช้เวลา  2  นาท ี
4. ออกใบเสร็จรับเงิน ใช้เวลา 1 นาท ี

 

 

งานที่ใหบ้ริการ                     การรบัชำระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ            งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้กองคลงั องค์การบรหิารสว่นตำบลเมอืงโดน 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 

สถานที/่ ชอ่งทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการยืน่คำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 

http://www.muangdon.go.th/
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 1. เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องชำระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  

  หากชำระ เกินกำหนดต้องเสียเงินเพ่ิม ดังนี้ 

  ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพ่ิม 2.5% 

  เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพ่ิม 5% 

  เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพ่ิม 7.5% 

  เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพ่ิม 10% 

  เกิน 4 เดือนต้องดำเนินคดี 

  2. ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมิน ต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน 
 

 

 

 

รายใหม ่

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน  1  ฉบับ 

2. หลักฐานในการประกอบกิจการ 

รายเก่า 

1. ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)      จำนวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)                      จำนวน  1  ฉบับ 

 

ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 

อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 

ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5% 

 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โทรศัพท์: 0- 4498-1221  

หรือ เว็บไซต์ : http://www.muangdon.go.th 

 

กรณผีูช้ำระภาษยีืน่แบบ ภ.ร.ด.2 แลว้ยงัไมช่ำระทันทใีหด้ำเนนิการ ดงันี้ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 เอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งใช ้

 

ค่าธรรมเนยีม 

 

การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 

http://www.muangdon.go.th/
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์ 
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คู มอืสำหรบัประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0- 4498-1221               (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0- 4498-1221      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.muangdon.go.th 

 
 

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหา

รายได้หรือโฆษณาการค้า  หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้  ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ 

หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็น

รายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิด

ภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของป ี

 

 

  กรณสีำรวจภาษ ี(รายใหม ่) 
 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ ใช้เวลา 2  นาท ี
 2. พนักงานประเมินรับแบบแสดงรายการ ตรวจเอกสาร/หลักฐาน และดำเนินการประเมินภาษี ใช้เวลา 2 นาท ี
 3. ออกใบแสดงรายการประเมิน ใช้เวลา 2 นาท ี
 4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) ใช้เวลา 1 นาท ี
 

 กรณีการชำระภาษ ี(รายเก่า) 
 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ใช้เวลา 2 นาท ี
 2. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณภาษี ใช้เวลา 2 นาท ี
 3. ออกใบเสร็จรับเงิน ใช้เวลา 1 นาท ี
 

 

งานที่ใหบ้ริการ                     การรบัชำระภาษีปา้ย 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ            งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้กองคลงั องค์การบรหิารสว่นตำบลเมอืงโดน 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 

สถานที/่ ชอ่งทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการยืน่คำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 

http://www.muangdon.go.th/
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 รายใหม ่

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน                                                จำนวน  1  ฉบับ 

2. หลักฐานการประกอบกิจการ 

 รายเกา่ 

1. แบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1)            จำนวน  1  ฉบับ    

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7)                                                     จำนวน  1  ฉบับ    

 

 

อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้ 

อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 

1) อักษรไทยล้วน 3 บาท 

2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 บาท 

3) ป้ายดังต่อไปนี้ 

ก. ไม่มีอักษรไทย40 บาท 

ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ40 บาท 

4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุ

ให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมขึ้นให้คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีท่ีเพ่ิมขึ้น 

5) ป้ายใดต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท 

 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โทรศัพท์: 0- 4498-1221  

หรือ เว็บไซต์ : http://www.muangdon.go.th 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งใช ้

 

ค่าธรรมเนยีม  

 

การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 

http://www.muangdon.go.th/
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์ 
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คู มอืสำหรบัประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0- 4498-1221               (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0- 4498-1221      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.muangdon.go.th 

 
 

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ 

ได้แก่ พ้ืนที่ดิน และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ใน

เกณฑ์ลดหย่อนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษี

บำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น 

  
 

กรณีมกีารยืน่แบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซึง่ตอ้งยื่นใหม่ทกุ 4 ป ี/ ครัง้ (ภายในเดอืนมกราคม) 

กรณชีำระภาษปีระจาป ี
1. นาใบเสร็จรับเงินปีก่อนมายื่นชำระภาษ ีใช้เวลา 2 นาท ี
2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรายชื่อจากทะเบียน ภ.บ.ท.6  ใช้เวลา 2 นาท ี
3. ออกใบเสร็จรับเงิน ใช้เวลา 1  นาท ี
กรณสีำรวจภาษใีหม ่
1. ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5  พร้อมหลักฐาน ใช้เวลา 2 นาที 
2. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม คำนวณภาษี ใช้เวลา 2 นาท ี
3 . ออกใบเสร็จรับเงิน ใช้เวลา 1  นาท ี

งานที่ใหบ้ริการ                      การรบัชำระภาษีบำรงุทอ้งที่ 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ             งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้กองคลงั องค์การบรหิารสว่นตำบลเมอืงโดน 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 

สถานที/่ ชอ่งทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 

หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการยืน่คำขอ 

http://www.muangdon.go.th/
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รายใหม ่

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน                                        จำนวน   1   ฉบับ 

2. สำเนาโฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกแปลง 

รายเก่า 

1. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)                                         จำนวน   1   ฉบับ 

 

 

อัตราภาษีบำรุงท้องที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา 

ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก  

เสียภาษี 70 บาท 

ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท 

ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุกเสียกึ่งอัตรา 

ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท 

ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า 

 

 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โทรศัพท์: 0- 4498-1221  

หรือ เว็บไซต์ : http://www.muangdon.go.th 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งใช ้

 

ค่าธรรมเนยีม 

 

การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 

http://www.muangdon.go.th/
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์ 
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คู มอืสำหรบัประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0- 4498-1221               (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0- 4498-1221      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.muangdon.go.th 

 
 

กำหนดให้ผู้ที่ดำเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องได้รับใบอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพ่ิมเติม ให้ผู้ดำเนินกิจการดังกล่าว

ปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดดำเนินกิจการที่ส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับ (มาตรา 71)  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวาง 

โทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

  

 
 

• ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน                                 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

* รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 

* รายใหม่ : ก่อนเปิดดำเนินการ  

• ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

• ใบอนุญาตมีกำหนดอายุ 1 ปี 

  

งานที่ใหบ้ริการ                      การขออนญุาตประกอบการทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ             งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้กองคลงั องค์การบรหิารสว่นตำบลเมอืงโดน 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 

สถานที/่ ชอ่งทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 

ขั้นตอน หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ 

หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่คำขอ 

http://www.muangdon.go.th/
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 ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 รายใหม ่ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน   1   ฉบับ 

2. หลักฐานในการประกอบกิจการ 

 รายเกา่ 

1. .ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปีที่แล้ว            จำนวน   1   ฉบับ 

 

 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรายปี  ปีละ 200 บาท 

 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน  โทรศัพท์: 0 - 4498-1221 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.muangdon.go.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

ระยะเวลา 

การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 

ค่าธรรมเนยีม 

 

http://www.muangdon.go.th/
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 ตวัอยา่งแบบฟอรม์ 
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-22- 
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คู มอืสำหรบัประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0- 4498-1221               (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0- 4498-1221      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.muangdon.go.th 

 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ. 2535

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 ข้อ 2 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 2/2535 เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชราบัญญัติการสาธารณสุข 

พุทธศักราช 2535  

  

 
 

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร                งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  

และสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  

ต้องแจ้งขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและ  

พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 

ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนกำหนด 

 

 

งานที่ใหบ้ริการ                      การขออนญุาตจดัตั้งสถานทีจ่ำหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ             งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้กองคลงั องค์การบรหิารสว่นตำบลเมอืงโดน 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 

สถานที/่ ชอ่งทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 

ขั้นตอน หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ 

หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการยืน่คำขอ 

http://www.muangdon.go.th/
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1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารประกอบ 

2. เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสถานที่ 

3. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพิจารณา 

4.เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ามารับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

 

 ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 20 วัน/ราย 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอรบัหนังสอืรบัรองการแจง้และใบอนญุาต 

1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต                        จำนวน   1  ฉบับ 

2.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหาก                      

 ไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต                                                          จำนวน  1   ฉบบั  

3.สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ประกอบกิจการ                                                    จำนวน  1  ฉบับ 

4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ                             

ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจกรณีที่ผู้ขอรับไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเอง    จำนวน  1  ฉบับ 

5.แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ(เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหม่-ใบอนุญาต 

หรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม)                                                                จำนวน  1  ฉบับ 

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารประกอบการยื่นขอตอ่อายหุนงัสอืรับรองการแจง้/ใบอนญุาตฯ 

1.หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเดิม                                                                จำนวน  1  ฉบับ 

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของ 

ผู้ขอต่อใบอนุญาตฯ                                                                               จำนวน  1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย ์                                                                                จำนวน  1  ฉบับ                                                                                      

4.เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง     

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งใช ้

 

ระยะเวลา 
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ที ่ พื้นที่ประกอบอาหาร ค่าธรรมเนยีมฉบบัละ 
(บาทตอ่ป)ี 

 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่

จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซ่ึงมีพ้ืนที่ไม่

เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

 

1 พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  10 ตารางเมตร  50 
2 พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่   11 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  20  ตารางเมตร 100 
3 พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่   21 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  50  ตารางเมตร 150 
4 พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่   51 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 300 
5 พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ 101 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร 500 

 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน  โทรศัพท์: 0 - 4498-1221 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.muangdon.go.th/

ค่าธรรมเนยีม 

 

การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 

http://www.muangdon.go.th/
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์ 
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คู มอืสำหรบัประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0- 4498-1221               (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0- 4498-1221      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.muangdon.go.th 

 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  มาตรา  43  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 56   มาตรา 63 และ

มาตรา 65  ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจ  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการควบคุมการจำหน่ายสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะ ประกอบกับ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

2537 

  

 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง              งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง   

สาธารณะ จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนกำหนด 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อม เอกสารประกอบ 

2. เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสาร 

3.เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของผู้ขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า 

 ในที่หรือทางสาธารณะ 

งานที่ใหบ้ริการ                      การขออนญุาตการจำหนา่ยสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ             งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้กองคลงั องค์การบรหิารสว่นตำบลเมอืงโดน 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 

สถานที/่ ชอ่งทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 

ขั้นตอน หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ 

หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการยืน่คำขอ 

http://www.muangdon.go.th/
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 ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 20 วัน/ราย 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอรบัใบอนญุาตฯ 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงาน          

 รัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต                                                              จำนวน  1   ฉบับ     

2.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับใบอนุญาต                                                     จำนวน  1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายอาหาร                         จำนวน  1  ฉบับ 

4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำขนาด 1 x 1 นิ้ว      

 ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจำหน่ายจำนวนท่านละ 2 รูป                            จำนวน  1  ฉบับ        

5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                                 จำนวน  1  ฉบับ 

6.เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

เอกสารประกอบการยื่นขอตอ่อายใุบอนุญาตฯ 

1.ใบอนุญาตเดิม                                                                                   จำนวน   1  ฉบับ 

2.บัตรสุขลักษณะประจำตัวเดิม ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่าย                จำนวน   1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจำหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร         จำนวน   1  ฉบับ 

4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 x 1 นิ้ว                    

ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่าย จำนวนท่านละ 2 รูป                             จำนวน   1  ฉบับ       

5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                                 จำนวน   1  ฉบับ 

6.เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งใช ้

 

ระยะเวลา 
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ที ่ รายการ จำนวนเงนิ (บาท) 

 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

1 จำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติฉบับละ 500 
2 จำหน่ายโดยลักษณะวิธีการเร่ขายฉบับละ 50 
3 การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตรา (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี  

 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โทรศัพท์: 0-4498-1221 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.muangdon.go.th/ 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนยีม 

 

การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 

http://www.muangdon.go.th/
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์ 
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คู มอืสำหรบัประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0- 4498-1221               (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0- 4498-1221      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.muangdon.go.th 

 
 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติ

บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชย์ กิจ

ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กำหนด 

 
  

 
 

• การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขต                     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ภายใน 30 วัน  

นับแต่วันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 

1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอ 

  ต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน 

2.เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคำขอ และ  หลักฐานต่างๆ 

3.ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์  

  และชำระค่าธรรมเนียม 

งานที่ใหบ้ริการ                      การจดทะเบยีนพาณชิย์ 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ             งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้กองคลงั องค์การบรหิารสว่นตำบลเมอืงโดน 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 

สถานที/่ ชอ่งทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 

ขั้นตอน หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ 

หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการยืน่คำขอ 

http://www.muangdon.go.th/
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ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 15 นาที/ราย 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่น 

1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ ทพ.)                                                     จำนวน  1   ฉบับ                                   

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ                             จำนวน  1   ฉบับ 

3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ                                          จำนวน   1   ฉบับ 

4) กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

• หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่                              จำนวน   1   ฉบับ 

• สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน  

  หรือสำเนาสัญญาเช่า                                                                         จำนวน   1   ฉบับ  

• แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญ 

  บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป                                                                   จำนวน   1   ฉบับ  

5) กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

  และสำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอำนาจ                                                จำนวน   1   ฉบับ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทศัน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ

ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้า

ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้า ที่ขายหรือให้เช่า 

7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจให้นำใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย 

• กรอกคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ 

• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 

• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์จัดทำใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จขั้นตอน 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งใช ้

 

ระยะเวลา 
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ที ่ รายการ จำนวนเงนิ (บาท) 

1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 

2 คำขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 20 
3 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ 20 
4 คำร้องขอรับใบแทน 30 
5 คำร้องขอรับรองสำเนา 30 

 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โทรศัพท์: 0-4498-1221 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.muangdon.go.th/ 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนยีม 

 

การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 

http://www.muangdon.go.th/
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์ 
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คู มอืสำหรบัประชาชน 

 

 

1. ชือ่กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
2. หนว่ยงานเจา้ของกระบวนงาน:  กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร:อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายทีใ่หอ้ำนาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 
3) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอ้กำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ขอ้มลูสถติิ 
 จำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0  
 จำนวนคำขอทีม่ากทีส่ดุ 0  
 จำนวนคำขอทีน่อ้ยทีสุ่ด 0  
10. ชือ่อา้งองิของคู่มอืประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 20/05/2558 14:45  
11. ชอ่งทางการให้บรกิาร  

1) สถานที่ใหบ้ริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขต
ท้องถิ่นใดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบในการให้บริการในเขตท้องถิ่น
นั้น)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
 
 
 
 

งานที่ใหบ้ริการ                     การขออนญุาตจดัตั้งตลาด 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ            กองคลงั   องคก์ารบรหิารสว่นตำบลเมอืงโดน  
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12. หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข(ถา้ม)ี ในการยืน่คำขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ) 
 
2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) สำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอยีดของขัน้ตอนการบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนญุาตจัดตั้ง
ตลาดพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกำหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลาใหบ้ริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ระบุไปตามบรบิท
ของท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันท ี
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าทีแ่จ้งต่อผู้ยื่น
คำขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการหากไม่
สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำ
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ำหนด
โดยให้เจ้าหนา้ที่และผูย้ื่นคำขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาใหบ้ริการส่วนงาน/นว่ยงาน
ที่รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคำขอ
หรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตามที่กำหนดในแบบบันทึกความบกพรอ่ง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคำขอและเอกสารพรอ้ม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลกัษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลกัษณะ
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลกัษณะ
แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลาใหบ้ริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมายกำหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกตอ้งและ
ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธปีฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2)  



ที ่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอยีดของขัน้ตอนการบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผิดชอบ  

หมายเหต ุ

พ.ศ. 2557) 
 

4) 

- 
 

การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่้องถิ่น
กำหนดหากพ้นกำหนดถือวา่ไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตวัอัน
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

8 วัน - (1. ระยะเวลาใหบ้ริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถว้นให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วนั
จนกวา่จะพจิารณาแลว้เสร็จพร้อมสำเนา
แจ้งสำนักก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่ทอ้งถิ่นกำหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลาใหบ้ริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอกีร้อยละ 20 
ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ) 

ระยะเวลาดำเนนิการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนีผ้า่นการดำเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแลว้  
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คำขอ 
15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงานภาครฐั 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หนว่ยงานภาครฐัผู้
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สำเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนด) 

4) 
ใบมอบอำนาจ 
(ในกรณีที่มีการ

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ



ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หนว่ยงานภาครฐัผู้
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

มอบอำนาจ) ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนด) 

5) 

หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนด) 

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สำหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิ่มเติม 

หนว่ยงานภาครฐัผู้
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

สำเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้องเช่น
สำเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารหรือ
หลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้น
สามารถใช้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนด) 

2) 

แผนที่โดยสังเขป
แสดงสถานที่ตั้ง
ตลาด 

- 1 1 ฉบับ ( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนด) 

3) 

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขายของ
และผู้ช่วยขาย
ของในตลาดหรือ
หลักฐานที่แสดง

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กำหนด) 



ที ่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิ่มเติม 

หนว่ยงานภาครฐัผู้
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

ว่าผ่านการอบรม
เรื่องสุขาภิบาล
อาหารตาม
หลักสูตรที่ท้องถิ่น
กำหนด 

 
16. ค่าธรรมเนยีม 
1) อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตจดัตัง้ตลาดฉบบัละไม่เกนิ 2,000 บาทตอ่ป ี

ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 
หมายเหต ุ(ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
 

17. ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โทรศัพท์: 0-4498-1221 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.muangdon.go.th/ 
 

18. ตวัอยา่งแบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  
1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
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คู มอืสำหรบัประชาชน 

 

 

 

 

 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0- 4498-1221               (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0- 4498-1221      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.muangdon.go.th 

 

 
 

(1) อาคารอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพ้ืนที่อาคารไม่ เกิน 150 ตารางเมตร 
(2) อาคารเก็บผลผลิตทางเกษตรที่มีพ้ืนที่อาคารไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
(3) อาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
(4) รั้วกำแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย 
(5) หอถังน้ำท่ีมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร 
ซึ่งจะก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยไม่

ต้องยื่น แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ เพียงแต่ยื่น “แผนผังบริเวณ” แสดงแนวเขต
ที่ดิน “แปลนพ้ืนชั้น ล่าง” และที่ตั้งของอาคารโดยสังเขป - กรณีพ้ืนที่ของอาคารไม่เกิน 150 ตารางเมตร ระยะเวลา 
ณ ที่ท่าการ อบต.ไม่เกิน 7 วันท่าการ - กรณีพ้ืนที่ขออาคารเกิน 150 ตารางเมตร อบต.ส่ง เรื่องให้โยธาจังหวัด
ตรวจสอบระยะเวลาไม่เกิน 30 วันท่าการ - ทั้งนี้ระยะเวลาด่าเนินการทั้งหมด ไม่เกิน 45 วันท่า การ  

หมายเหตุ - กรณีปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารก่อนได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) และต่อมา ประสงค์จะได้ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้า พนักงาน
ท้องถิ่นอาจพิจารณาไม่ออกใบอนุญาตให้ก็ได้ 

 
 
 
 

งานที่ใหบ้ริการ                     การขออนญุาตกอ่สรา้งอาคาร 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ            สว่นโยธา องค์การบรหิารสว่นตำบลเมอืงโดน  

ขอบเขตการใหบ้ริการ 

สถานที/่ ชอ่งทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการยืน่คำขอ 

http://www.muangdon.go.th/
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1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร            ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน 
ตามแบบคำขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง  
(แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร 
2.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมือง  
และตรวจสอบสภาพสาธารณะ  
3.นายช่างตรวจพิจารณาแบบ  
4.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  

 5.ออกใบอนุญาตก่อสร้าง 
   

 

- ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/พื้นท่ีก่อสร้าง  ไม่เกิน  15  วัน 

- ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เกิน  15  วัน 

 

  

 

          1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต   จำนวน  2  ฉบับ 
        2.สำเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 2  ฉบับ 
     3.กรณีผู้ขอ ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง     จำนวน 2  ฉบับ        
     4.หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณ โครงสร้าง 
อาคาร  จำนวน  2  ฉบับ 
     5.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงาน สถาปัตยกรรม  
จำนวน  2  ฉบับ 
     6.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง   
จำนวน  2  ฉบับ  
 
 
 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 

ขั้นตอน หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งใช ้
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- ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ   20  บาท                                                                 

- ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนที่ของอาคาร) 

- อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค์ 

- อาคารไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท 

- อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท 

- ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท  

 

 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โทรศัพท์: 0-4498-1221 

          หรือ เว็บไซต์ : http://www.muangdon.go.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนยีม 

 

การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 

http://www.muangdon.go.th/
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์ 
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คู มอืสำหรบัประชาชน 

 

 

 

 

 

1ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0- 4498-1221               (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0- 4498-1221      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.muangdon.go.th 

  
 

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะมีอายุตามท่ีกำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 
ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ 

ถ้าใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสูญหาย ให้แจ้งความ แล้วนำใบรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอ
ใบแทนใบอนุญาตนั้น 

ถ้าใบอนุญาตใดๆ ชำรุดในสาระสำคัญ ให้นำใบอนุญาตที่ชำรุดนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอใบ
แทนใบอนุญาตนั้น 

 

 

1.แจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ โดยยื่นแบบฟอร์มตามที่                ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ 
อนุญาต แต่ในกรณีนี้ผู้ออกแบบอาคารทั้งวิศวกร และสถาปนิก  
ต้องเป็นวุฒิวิศวกร และวุฒิสถาปนิก พร้อมทั้งแจ้งวันเริ่มต้น 
และวันสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว 
2. ชำระค่าธรรมเนียมเม่ือดำเนินการตาม 1. และ 2. เรียบร้อยแล้ว  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบรับแจ้ง เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้ง 
ภายในวันที่ได้รับแจ้ง เมื่อเจ้าของอาคารได้รับใบแจ้งแล้วสามารถ 
ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารได้ 
 

งานที่ใหบ้ริการ                     การตอ่อายใุบอนุญาตรือ้ถอนอาคาร 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ            สว่นโยธา องค์การบรหิารสว่นตำบลเมอืงโดน  

ขอบเขตการใหบ้ริการ 

สถานที/่ ชอ่งทางการใหบ้ริการ ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการยืน่คำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 

ขั้นตอน หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ 

http://www.muangdon.go.th/
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-  ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่รื้อถอน  ไม่เกิน  15  วัน 

- ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เกิน  15  วัน 

 

  

 

 1. สำเนาบัตรประชาชน    พร้อมรับรองสำเนา                       จำนวน  1  ฉบับ 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน    พร้อมรับรองสำเนา                       จำนวน  1  ฉบับ 
 3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา(ถ่ายห้ามย่อ หน้า-หลัง)                  จำนวน  1  ฉบับ 
 4. ใบอนุญาตฉบับจริง***                            จำนวน  1  ฉบับ 
 5. แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากอบต.                         จำนวน  1  ฉบับ 

***กรณีผู้ยื่นขอรับรองเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล                      จำนวน  1  ฉบับ 

 
 

1.ใบอนุญาตรื้อถอน                                                           ฉบับละ  10  บาท 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โทรศัพท์: 0-4498-1221 

          หรือ เว็บไซต์ : http://www.muangdon.go.th/ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งใช ้

 

ค่าธรรมเนยีม 

 

การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 

http://www.muangdon.go.th/
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์ 

 



 
-53- 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 


