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สาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ ขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ
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ให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผย
ขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ จึงได้จัดทา “คู่มือสาหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไป
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-1การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ อาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ที่มา
เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจานวนมาก กาหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต
ดาเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กาหนดระยะเวลา เอกสาร
และหลักฐานที่จาเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทาให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการ
สร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน
เวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้
ใช้อานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่อง
เร่งด่วน สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ได้นาร่าง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงลงพระปรมาภิไธย เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2558 และมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กาหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต
ผู้อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี)
ในการยื่นคาขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับคาขอ และจะกาหนดให้ยื่นคาขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคาขอด้วยตนเองก็ได้
มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือสาหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดให้ยื่น
คาขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้สาเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสาเนาให้
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนด้วย
มาตรา 7 วรรคสาม กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กาหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให้ผู้อนุญาตดาเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
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มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
2.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3.คาจากัดความ
“การบริหารประชาชน” หมายถึง การดาเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้วเสร็จ
ตามคาขอ การยื่นคาขอนี้เป็นการยื่นคาขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดให้
ผู้รับบริการต้องยื่นคาขอก่อนดาเนินการใด ได้แก่การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ
“หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่
4.แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการของการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้นาหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นหลักการ
สาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชน
ทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสาคัญคือ การคานวณความสะดวกให้แก่ประชาชน
4.1 ความหมายของคู่มือสาหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ใน
การติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จาเป็น
อย่างไร เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
4.2 ขอบเขตการดาเนินการ หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ประชาชน
ต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะดาเนินการใดๆ ต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์
ดังนี้.1) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอ สถานที่ให้บริการ
2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

-34.4 เป้าหมายของการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
หน่วยงานของรัฐทีม่ ีงานบริการประชาชนทีม่ ีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ประชาชน
ต้องมายื่นขออนุญาตก่อนดาเนินการใด มีการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน และนาไปใช้ในการให้บริการประชาชน
5.ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
-ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน
-ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส
-ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
-มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (
Feedback)
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ
-ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต
คอรัปชั่น
- สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อนามาปรับปรุงการ
ให้บริการ
- พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ
-ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
-เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ
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คู่มือสาหรับประชาชน/งานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ อาเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0 43-210-592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างนั้นๆ และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า , ทาการค้าขาย ,โกดัง หรือเพื่อใช้
ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ต้องมีทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต้องไม่เข้าข้อยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 มาตรา 9,10
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน
ผ.ท.4 และ ผ.ท.5
3.คานวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี
4.แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชาระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

-6กรณีผู้ชาระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วยังไม่ชาระทันทีให้ดาเนินการ ดังนี้
1.เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องชาระภายใน30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
หากชาระ เกินกาหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพิ่ม 2.5%
เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพิ่ม 5%
เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพิ่ม 7.5%
เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพิ่ม 10%
เกิน 4 เดือนต้องดาเนินคดี
2.ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมิน ต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)

จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ผู้รับประเมินชาระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี
อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5%
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับชาระภาษีป้าย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 0 43-210592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0-43-210592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็น
รายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิด
ภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

พร้อมเอกสารประกอบ
2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.4
และ ผ.ท.5
3.คานวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย
4.แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชาระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)

-8ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7)

จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
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 หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ40 บาท
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุ
ให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
5) ป้ายใดต่ากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับชาระภาษีบารุงท้องที่
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0-43-210-592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่
ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ใน
เกณฑ์ลดหย่อนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษี
บารุงท้องที่สาหรับปีนั้น
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซึ่งต้องยื่นใหม่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ทุก 4 ปี / ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม)
1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5)
2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน
ผ.ท.4 และ ผ.ท.5.
3.คานวณค่าภาษีบารุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลางที่ดินและประเมิน
ค่าภาษีบารุงท้องที่

-104.แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.5)
5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ชาระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน
ค่าภาษีบารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)
สาหรับการชาระภาษีในรอบ 3 ปีถัดไป
1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน แจ้งชื่อ – สกุล ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสา.รกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
2.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ชาระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11)
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 3 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบารุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)

จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
อัตราภาษีบารุงท้องที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 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
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0-43-210592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
กาหนดให้ผู้ที่ดาเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติม ให้ผู้ดาเนินกิจการดังกล่าว
ปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดดาเนินกิจการที่ส่วนท้องถิ่นกาหนดให้เป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ (มาตรา 71) ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวาง
โทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 76)
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
• ผู้ประกอบการยื่นคาขอพร้อมหลักฐาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

* รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
* รายใหม่ : ก่อนเปิดดาเนินการ
• ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน
• ใบอนุญาตมีกาหนดอายุ 1 ปี

-12ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ

2. ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรายปี ปีละ 150 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0-43-210-592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nogplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
กาหนดให้ผู้ที่ดาเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติม ให้ผู้ดาเนินกิจการดังกล่าว
ปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดดาเนินกิจการที่ส่วนท้องถิ่นกาหนดให้เป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ (มาตรา 71) ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวาง
โทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 76)
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
• ผู้ประกอบการยื่นคาขอพร้อมหลักฐาน
* รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
* รายใหม่ : ก่อนเปิดดาเนินการ
• ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน
• ใบอนุญาตมีกาหนดอายุ 1 ปี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

-14ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ

2. ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล

จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูลรายปี ปีละ 3,500 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nogplamo.go.th
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตสถานที่จาหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0-43-210-592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อาศัยอานาจท้องถิ่นออกข้อกาหนดท้องถิ่น เกี่ยวกับการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติ ประกอบกับได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
และกาหนดกิจการที่ต้องควบคุม เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขในการขอ
ใบอนุญาต และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามสุขลักษณะขึ้นมาใหม่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ จึงได้ตรา
ข้อบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ พิจารณาให้ความเห็นชอบและใช้บังคับในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ต้องแจ้งขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและพื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอกาหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

-161.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสถานที่
3. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพิจารณา
4.เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ามารับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต
1.บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต

จานวน 1 ฉบับ

2.บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหาก
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต

จานวน 1 ฉบับ

3.สาเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ประกอบกิจการ

จานวน 1 ฉบับ

4.หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจกรณีที่ผู้ขอรับไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตัวเอง จานวน 1 ฉบับ
5.แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ(เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหม่-ใบอนุญาต
หรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม)

จานวน 1 ฉบับ

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตฯ
1.หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเดิม

จานวน 1 ฉบับ

2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของ
ผู้ขอต่อใบอนุญาตฯ

จานวน 1 ฉบับ

3.ใบรับรองแพทย์

จานวน 1 ฉบับ

4.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าธรรมเนียม
ที่

พื้นที่ประกอบอาหาร

ค่าธรรมเนียมฉบับละ
(บาทต่อปี)

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่
เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
1
2
3
4
5

พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 11 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 21 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 51 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 101 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nogplamo.go.th

50
100
150
300
500
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0-43-210-592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nogplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 63 และ
มาตรา 65 ได้กาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการควบคุมการจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ ประกอบกับ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้
.........................................................................................................................................................................................
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

สาธารณะ จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอกาหนด
1.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อม เอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสาร
3.เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของผู้ขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ

-19ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต

จานวน 1 ฉบับ

2.สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับใบอนุญาต

จานวน 1 ฉบับ

3.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่ายอาหาร

จานวน 1 ฉบับ

4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดาขนาด 1 x 1 นิ้ว
ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจาหน่ายจานวนท่านละ 2 รูป

จานวน 1 ฉบับ

5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

จานวน 1 ฉบับ

6.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
1.ใบอนุญาตเดิม

จานวน 1 ฉบับ

2.บัตรสุขลักษณะประจาตัวเดิม ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย

จานวน 1 ฉบับ

3.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจาหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร

จานวน 1 ฉบับ

4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 x 1 นิ้ว
ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย จานวนท่านละ 2 รูป

จานวน 1 ฉบับ

5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

จานวน 1 ฉบับ

6.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าธรรมเนียม
ที่

รายการ

จานวนเงิน (บาท)

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
1
2
3

จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติฉบับละ
จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการเร่ขายฉบับละ
การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตรา (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nogplamo.go.th

500
50

-21-

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การจดทะเบียนพาณิชย์
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0-4-210-592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nogplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสานักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชย์กิจ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

• การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขต

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ
1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคาขอ
ต่อเจ้าหน้าที/่ นายทะเบียน
2.เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคาขอ และ หลักฐานต่างๆ
3.ผู้ประกอบการรับใบสาคัญทะเบียนพาณิชย์
และชาระค่าธรรมเนียม

-22ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารประกอบการยื่น
1) คาขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ ทพ.)

จานวน 1 ฉบับ

2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

จานวน 1 ฉบับ

3) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

จานวน 1 ฉบับ

4) กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่

จานวน 1 ฉบับ

• สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือสาเนาสัญญาเช่า

จานวน 1 ฉบับ

• แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สาคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

จานวน 1 ฉบับ

5) กรณีมอบอานาจ หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอานาจ

จานวน 1 ฉบับ

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสาเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้า ที่ขายหรือให้เช่า
7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจให้นาใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย
• กรอกคาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์
• เจ้าหน้าที/่ นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ
• เจ้าหน้าที/่ นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
• เจ้าหน้าที/่ นายทะเบียนพาณิชย์จัดทาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จขั้นตอน

-23-

ค่าธรรมเนียม
ที่

รายการ

จานวนเงิน (บาท)

1

คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

50

2
3
4
5

คาขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
คาขอเปลี่ยนแปลงรายการ
คาร้องขอรับใบแทน
คาร้องขอรับรองสาเนา

20
20
30
30

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nogplamo.go.th
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งานสวัสดิการและสังคม สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1.สานักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกายน )

โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0-43-210-592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nogplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1.สัญชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ (ตามทะเบียนบ้าน)
3.เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปีบริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม)
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้รับ
เงินบานาญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
5.กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาร้องขอได้ โดยให้ผู้รับมอบ
อานาจติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ผู้สูงอายุ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ
3.เสนอคณะผู้บริหาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

-25ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1.บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนา
2.ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)
สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nogplamo.go.th

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

-26-

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
งานสวัสดิการและสังคม สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1.สานักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกายน )

โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0-43-210-592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nogplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ (ตามทะเบียนบ้าน)
3.มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
5.กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอานาจให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคาร้องขอแทน แต่ต้องนา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ผู้พิการ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้พิการ
2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ
3.เสนอคณะผู้บริหาร
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

-27รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ
2.ใบรับรองความพิการจากแพทย์
3.รูปถ่ายผู้พิการ 1 นิ้ว
4.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล
5.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)
สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 ชุด
1 ชุด
1 รูป
1 ชุด

จานวน 1 ฉบับ

-28-

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
งานสวัสดิการและสังคม สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1.สานักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0-43-210-592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1.ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐยืนยัน
ว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
2.ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ
3.กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคาร้องด้วยตนเอง อาจมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการแทนได้
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน
2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ
3.เสนอคณะผู้บริหาร
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

-29รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วยเอดส์
3.ใบรับรองแพทย์

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์ : 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th

-30-

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การแจ้งขุดดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0-43-210-592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู้ใดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นเมตร
หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทาการขุดดิน
(2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
(3) รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6
(4) วิธีการขุดดินและการขนดิน
(5) ระยะเวลาทาการขุดดิน
(6) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(7) ที่ตั้งสานักงานของผู้แจ้ง
(8) ภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทาการขุดดิน
(9) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้ง
เริ่มต้นทาการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการ
แจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งคามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล
ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้
แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

-31ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.เขียนคาขออนุญาตขุดดิน
2.เขียนใบแจ้งการขุดดิน (แบบ ด.1) พ.ร.บ.การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543
3.ยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
4.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
5.เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ ที่ขออนุญาตขุดดิน
6.ออกใบแจ้งการขุดดิน (แบบ ด.2 )
7.ผู้ขออนุญาตรับใบแจ้งการขุดดิน พร้อมชาระค่าธรรมเนียม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ระยะเวลา
รวมระยะในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วัน แยกเป็น
1.ขั้นตอนในการตรวจสถานที่ขุดดิน ระยะเวลา 1 วัน

2.ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆ ใน การพิจารณาใบอนุญาต ระยะเวลา 2 วัน
3.ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ตางๆ ระยะเวลา 1 วัน
4.ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลา 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาทะเบียนบ้านผู้รับแจ้ง
จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประชาชนของผู้แจ้ง
จานวน 2 ฉบับ
3. หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่มอบให้บุคคลอื่นแจ้งแทน)
จานวน 2 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) จานวน 2 ฉบับ
5. สาเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
จานวน 2 ฉบับ
6. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีให้บุคคลอื่นขุดดิน) จานวน 2 ฉบับ
7. สาเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ขุดดิน
จานวน 2 ฉบับ
8. แผนผังบริเวณ
จานวน 2 ฉบับ
9. แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จานวน 2 ฉบับ
10. สาเนารายการคานวณ (การป้องกันการพังทลายของดิน) จานวน 2 ฉบับ
11. เอกสารแสดงวิธีการขุดดิน
จานวน 2 ฉบับ

-32ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมขุดดิน 500 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nogplamo.go.th

-33-

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การแจ้งถมดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0-43-210-592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nogplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู้ที่มีความประสงค์จะถมดินจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
1.ผู้ประกอบการเอกชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีเอกสารจดทะเบียนประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2.ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์พร้อมที่จะดาเนินการ
3.ผู้ประกอบการจะเสนอชื่อผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาไม่ตากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง
4.ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการเองทุกเรื่อง และรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
5.ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงเอกสารหรือสัญญาที่ทาไว้องค์หารบริหารส่วนตาบลหนองปลา
หมอ
ทุกประการ
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ขอรับคาขออนุญาตจากกองช่าง
2.นาเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคาขออนุญาต
3.นาเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่
4.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
5.ออกใบอนุญาต
6.ผู้ยื่นคาขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

-34ระยะเวลา
1.ขั้นตอนในการตรวจสถานสถานที่ถมดิน จานวน 1 วัน
2.ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานๆในการพิจารณาใบอนุญาต จานวน 1 วัน
3.ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลนต่างๆ จานวน 2 วัน
4.ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต จานวน 1 วัน
รวมระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต รวม 5 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1.แผนผังบริเวณที่จะทาการถมดิน และแผนผังบริเวณที่แสดงเขตที่ดิน และทีดินบริเวณข้างเคียง
พร้อมทั้งวิธีการถมดิน
จานวน 2 ฉบับ
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
จานวน 2 ฉบับ
3.สาเนาหรือหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีแจ้งเป็นนิติบุคคล)
จานวน 2 ฉบับ
4.หนังสือมอบอานาจ สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(กรณีการมอบอานาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)
จานวน 2 ฉบับ
5.รายการคานวณ
จานวน 2 ฉบับ
6.หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคานวณการถมดิน พร้อมสาเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ) จานวน 2 ฉบับ
7.สาเนาโฉนดที่ดินเลขที่ /น.ส.3 เลขที่ /ส.ค.1 ที่จะทาการถมดินถ่ายสาเนา
หน้าหลังเท่าฉบับจริง
จานวน 2 ฉบับ
8.หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน สาเนาบัตรประจาประชาชน สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซึ่งแสดวัตถุประสงค์และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล เจ้าของที่ดินที่หน่วยงานที่มีอานาจสาเนาบัตรบัตร
ประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน จานวน 2 ฉบับ
9.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ควบคุม(เฉพาะกรณีที่งานลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จานวน 2 ฉบับ
10.เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ จานวน 2 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมใบแจ้งการถมดิน ฉบับละ 500 บาท

-35การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0 43-210-592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
(1) อาคารอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่อาคารไม่ เกิน 150 ตารางเมตร
(2) อาคารเก็บผลผลิตทางเกษตรที่มีพื้นที่อาคารไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(3) อาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(4) รั้วกาแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย
(5) หอถังน้าที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร
ซึ่งจะก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่ อนย้าย อาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหน องปลาหมอ
โดยไม่ต้องยื่น แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคานวณ เพียงแต่ยื่น “แผนผังบริเวณ” แสดงแนว
เขตที่ดิน “แปลนพื้นชั้น ล่าง” และที่ตั้งของอาคารโดยสังเขป - กรณีพื้นที่ของอาคารไม่เกิน 150 ตารางเมตร
ระยะเวลา ณ ที่ทาการ อบต.ไม่เกิน 7 วันทาการ - กรณีพื้นที่ขออาคารเกิน 150 ตารางเมตร อบต.ส่ง เรื่องให้โยธา
จังหวัดตรวจสอบระยะเวลาไม่เกิน 30 วันท่าการ – ทั้งนี้ระยะเวลาดาเนินการทั้งหมด ไม่เกิน 45 วันท่า การ
หมายเหตุ - กรณีปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารก่อนได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตาบล) และต่อมา ประสงค์จะได้ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้า พนักงาน
ท้องถิ่นอาจพิจารณาไม่ออกใบอนุญาตให้ก็ได้

-37ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคาร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ
ตามแบบคาขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง
(แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
2.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมือง
และตรวจสอบสภาพสาธารณะ
3.นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ
4.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา คาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
5.ออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ระยะเวลา
ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 2 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต จานวน 2 ฉบับ
2.สาเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า จานวน 2 ฉบับ
3.กรณีผู้ขอ ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง จานวน 2 ฉบับ
4.หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคานวณ โครงสร้าง
อาคาร จานวน 2 ฉบับ
5.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงาน สถาปัตยกรรม
จานวน 2 ฉบับ
6.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคานวณโครงสร้าง
จานวน 2 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน (คิดตามพื้นที่ของอาคาร)
- 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

-38การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0-43-210-592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
การเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ยื่นคาขออนุญาตตามแบบ ข. 2 พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข. 2 ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่การเคลื่อนย้ายอาคารจากท้องที่ที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 ไปยังท้องที่ที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับให้ยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่อาคารนั้นจะย้ายไปตั้งผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามที่ระบุไว้ในแบบ ข. 1 และ ข.2 จานวนห้าชุดพร้อมกับคาขอสาหรับการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่เป็น อาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะประกาศกาหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารดังกล่าว
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน
1.รับเรื่องขออนุญาต
2.ตรวจสอบเอกสาร
3.ตรวจสอบสถานที่
4.ออกใบอนุญาต
ระยะเวลา
ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 2 วัน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

-40รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า จานวน 2 ฉบับ
3. กรณีผู้ขอ ไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง จานวน 2 ฉบับ
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคานวณ โครงสร้าง
อาคาร จานวน 2 ฉบับ
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงาน สถาปัตยกรรม
จานวน 2 ฉบับ
6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคานวณโครงสร้าง
จานวน 2 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 10 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 0 43-210-592

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 0-43-210-592

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะมีอายุตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ
ถ้าใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสูญหาย ให้แจ้งความ แล้วนาใบรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอ
ใบแทนใบอนุญาตนั้น
ถ้าใบอนุญาตใดๆ ชารุดในสาระสาคัญ ให้นาใบอนุญาตที่ชารุดนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอใบ
แทนใบอนุญาตนั้น
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.แจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ โดยยื่นแบบฟอร์มตามที่
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต แต่ในกรณีนี้ผู้ออกแบบอาคารทั้งวิศวกร และสถาปนิก
ต้องเป็นวุฒิวิศวกร และวุฒิสถาปนิก พร้อมทั้งแจ้งวันเริ่มต้น
และวันสิ้นสุดการดาเนินการดังกล่าว
2. ชาระค่าธรรมเนียมเมื่อดาเนินการตาม 1. และ 2. เรียบร้อยแล้ว
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบรับแจ้ง เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง
ภายในวันที่ได้รับแจ้ง เมื่อเจ้าของอาคารได้รับใบแจ้งแล้วสามารถ
ดาเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารได้

-42ระยะเวลา
ระยะเวลาการพิจารณา 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนา
2. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนา
3. สาเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองสาเนา(ถ่ายห้ามย่อ หน้า-หลัง)
4. ใบอนุญาตฉบับจริง***
5. แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากอบต.

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

***กรณีผู้ยื่นขอรับรองเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล

จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1.ใบอนุญาตก่อสร้าง
2.ใบอนุญาตดัดแปลง
3.ใบอนุญาตรื้อถอน
4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ โทรศัพท์: 0 43-210-592
หรือ เว็บไซต์ : http://www.nongplamo.go.th

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

20 บาท
10 บาท
10 บาท
10 บาท

ภาคผนวก

