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   ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ.๒๕๕๘  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗  ได้

กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง
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พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูข้ออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และให้

นำคู่มือสำหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออเิล็กทรอนิกส์  

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  จึงได้จัดทำคู่มือเล่มนี้เพื่อแสดงขั้นตอนและ

ระยะเวลาการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ   ซึ่งจะทำให้ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่

ละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  

ได้  ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี ตามมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๙  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

และผูบ้ริการต่อไป  
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สาส์นจากนายก 

องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองอ้อ  

 

   คู่มือเล่มนี้จัดทำเพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อได้  ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา

ว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีตามมาตรา  20  และมาตรา  29 
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ส่วนที่  1 

การรับรู้ข้อมูลขา่วสารของประชาชน  ความหมาย  ความสำคัญ  และประโยชน์ 

 

1.ประชาชนมีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอย่างไร 

ประชาชนมคีวามสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 

1.ประชาชนเป็นสมาชิกของชุมชนและเมื่อมีสิทธิเลือกตั้ง  ต้องเป็นผู้มีหน้าที่ไปเลือกตั้ง

ผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น   ที่เป็นคนดี  และมีความรู้  ความสามารถ  ให้มาบริหาร

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งแต่  

การมีส่วนร่วม  กำหนดแผนงานโครงการ  มีส่วนร่วมดำเนินโครงการ  การติดตามและประเมินผล  

การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

3.ประชาชน  มีความผูกพันกับชุมชน  ของตน  เพราะถือเป็นเจ้าของชุมชน  ย่อมเป็นเจ้าของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและย่อมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบาย   แผนงานโครงการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2.การรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีประโยชน์กับประชาชนอย่างไร 

การรับรู้ข้อมูลขา่วสารมีประโยชน์กับประชาชน  ดังนี้ 

 1.ทำให้ประชาชนได้รับความรู้  ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ 

 2.ทำให้ประชาชน  เกิดการเรียนรู้สิทธิของตนเอง  และสามารถใช้สิทธิในการมีส่วนร่วม

บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.ทำให้ประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดริเริ่ม  ร่วมวางแผนพัฒนา  ร่วมตัดสินใจ  ใน

กิจการพัฒนาท้องถิ่น  ของตนเอง  และสามารถติดตามผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  และรักษาผลประโยชน์ของชุมชนได้ 

3.การรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คืออะไร 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  การที่ประชาชนได้ฟัง  ได้อ่าน  ได้

พบ  ได้เห็น  และได้รับความรู้จากข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  ข้อมูล

ข่าวสารจากป้ายประกาศ  จากจดหมายข่าว  จากเสียงตามสาย  จากวิทยุ  โทรทัศน์  จาก

อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
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4.ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในช่องทางใดได้บ้าง 

ประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูล  ข่าวสาร  ได้หลายช่องทาง  ดังต่อไปนี้ 

 1.หอกระจายข่าวชุมชน  หรอื เสียงตามสายในชุมชน 

 2.เอกสารข้อเท็จจรงิต่างๆ 

 3.เวทีนำเสนอข้อมูล 

 4.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 5.รายงานการศกึษา 

 6.วทิยุกระจายเสียง 

 7.จดหมายข่าว 

 8.การแถลงข่าว 

 9.วิดีทัศน ์

 10.อินเตอร์เน็ต 

 11.ทัศนศกึษา  หรอื เยี่ยมชมโครงการ 

 

5.ประชาชน มีสิทธิในการับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดบ้าง 

สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ 

 1.สิทธิการรับรู้ข่าวสารการประชุมสภาท้องถิ่น  เช่น รับรู้ข้อมูลข่าวสารการกำหนดการ

ประชุมสภาท้องถิ่น  วาระการประชุม  วัน  เวลา  และสถานที่การจัดประชุมสภาท้องถิ่น 

 2.เกี่ยวกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรายละเอียดแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.รับรู้เกี่ยวกับการจัดหารายได้  และการจัดเก็บภาษี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.รับรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เช่น  รับรู้ข้อมูลการกำหนด วัน 

เวลา  และ สถานที่ในการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น   รับรู้ความคืบหน้า  และผลการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นในทุกขั้นตอน  รับรู้รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายประจำปี  

เป็นต้น 

 5.รับรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  เช่น  รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและบัญชีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  รับรู้ขอ้มูลเกี่ยวกับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 6.รับรู้เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้ง 

 7.รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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ส่วนที่  2 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.   การมีสว่นร่วมของประชาชนมีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อย่างไร 

การมสี่วนร่วมของประชาชนมคีวามสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 

1.  ช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้ร่วมกัน  มีความเห็นพ้องตอ้งกันของคนในชุมชน ลดความขัดแย้ง  และ

เกิด ความชอบธรรมในการตัดสินใจ 

2.  ช่วยใหเ้กิดความใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กับประชาชน  ทำให้เกิดการ

ยอมรับ เกิดความไว้วางใจ  และมีความรูส้ึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นมากขึ้น 

3. ช่วยใหผู้บ้ริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการการของ

ประชาชนในท้องถิ่นที่ดทีี่สุด 

4.  ช่วยใหม้ีทางเลือกในการตัดสินใจ  และมีความรอบคอบมากขึ้น 

 

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประโยชน์ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อย่างไร 

การมสี่วนร่วมของประชาชนมปีระโยชน์ในการบริหารงาน  มีดังนี้ 

1.   เพื่อทำให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น  นำเสนอปัญหาความต้องการและขอ้เสนอแนะ 

      ต่างๆ  ต่อองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นได้ 

2.   เพื่อทำให้ประชาชนสามารถปกป้องผลประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  นำเสนอการจัดสรร      

      ทรัพยากร  และร่วมตัดสินใจในกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

3.   การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อใหเ้กิดความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  คอือะไร 

การมสี่วนร่วมของประชาชน หมายถึง  ประชาชนได้ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมดำเนินกิจกรรม  

ร่วมตดิตาม  และประเมินผลด้วยตนเอง  ในนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ทีอ่งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

“ร่วมคดิ”  หมายถึง   ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมให้ขอ้เสนอแนะและให้คำปรึกษาต่างๆ  

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“ร่วมตัดสินใจ”  หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจในนโยบาย  แผนงาน โครงการ/กิจกรรม

ต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 
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“ร่วมดำเนินการ”  หมายถึง  ประชาชนร่วมลงมอื  ปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ  ด้วยตนเอง 

“ร่วมติดตามและประเมินผล”  หมายถึง  ประชาชนร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  และร่วมทำการประเมินว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับ  ความตอ้งการของ

ชุมชนมากน้อยเพียงใด 

 

4.ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง 

ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มหีลายระดับ  ดังนี้ 

 

 1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับรับรู้ข้อมูล  และข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดย  เขา้รว่มรบัทราบ  หรอืรับฟังขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรอืปฏิบัติ

ตามแนวทางที่ระเบียบข้อบังคับได้กำหนดไว้ 

 2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ  โดยกระทำผ่าน

ช่องทางการมีส่วนร่วมในเวทีสาธารณะ  รูปแบบต่างๆ  เช่น ลานความคิด  เวทีประชุมประชาคม  เวที

อภปิราย  เวทีปรึกษาหารอื  และเวทีการเสวนา  เป็นต้น 

 3.  ประชาชนมสี่วนร่วมในระดับการตดิสินใจและกำหนดนโยบาย  โดยมีส่วนร่วมเป็นผู้

ตัดสินใจและกำหนดนโยบาย  หรอืเลือกวิธีการดำเนินกิจกรรมได้  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

นำผลการตดัสินใจที่เป็นมติของชุมชนมาแปรผลสู่การปฏิบัติ  เช่น นโยบาย  แผนงาน  โครงการ / 

กิจกรรมต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น 

 4.  ประชาชนมสี่วนร่วมในระดับลงมอืปฏิบัติและตดิตามผลในการดำเนินกิจการต่างๆ  โดยมี

ส่วนร่วมลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ  ด้วยตนเอง  เพือ่ใหเ้กิดความมั่นใจว่าเป็นไปอย่างสอดคล้อง

กับความตอ้งการของประชาชน  ทั้งยังเป็นการร่วมตดิตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อประเมินว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมาก

น้อยเพียงใด 

 5.  ประชาชนมสี่วนร่วมในระดับดำเนนิการพัฒนาท้องถิ่น  และแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วย

ตนเอง  โดยเป็นผู้ริเริ่มและดำเนนิการพัฒนาท้องถิ่นในรูปของโครงการ  หรอื  กิจกรรมในการแก้ไข

ปัญหาชุมชนด้วยตนเอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนา้ที่เป็นผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนการดำเนิน

โครงการหรอืกิจกรรมชองชุมชน 

 

 

 

 



 
5.ประชาชนเป็นผูด้  าเนินการแกไ้ขปัญหาชุมชน

ดว้ยตนเอง 

 
4.ประชาชนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบติัและติดตาม
ประเมินผล 

 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมตดัสินใจและก าหนดนโยบาย 

 
2.ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใหค้  าปรึกษาและให้
ขอ้เสนอแนะ 

 
       1.ประชาชนมีส่วนร่วมรับทราบ  หรือ  รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
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แผนภูม ิ   แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่  3 

 

 

 

 

ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

มรีายละเอยีดตามกิจกรรม ขั้นตอนการทำงาน เพื่อบรกิารประชาชน  ดังนี ้

 

 



 

ขั้นตอนและกระบวนงานที่ให้บรกิารประชาชนองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองอ้อ  
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ขั้นตอนและก ำหนดเวลำกำรขอหนังสือรับรอง 
ส ำนักงำนปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอ้อ 

บริการขอ้มูล 
หลกัฐาน 

1.  หนงัสือรับรองบุคคล 
2.  หนงัสือรับรองเงินเดือน/ 
    ค่าจา้งและค่าตอบแทน 

3. หนงัสือรับรองผลงาน 

1.  ส าเนาบตัรประชาชน  หรือ 
     ส าเนาประจ าตวัพนกังานส่วนต าบล 
     ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จประมาณ  15  นาที 

ยืน่ค าร้องพร้อมหลกัฐาน 

ผูบ้ริหารอนุมติั 

ใช้เวลำ  5  นำที 

ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน 

ใช้เวลำ  5  นำที 

ทานตรวจ  เห็นชอบ 

ใช้เวลำ  5  นำที 
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ขั้นตอนและก ำหนดเวลำกำรขอใช้บริกำรอนิเทอร์เน็ตต ำบล 
ส ำนกังำนปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอ้อ 

บริการ 

1.  สืบคน้ขอ้มูล 

ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จประมาณ  5  นาที 

ลงทะเบียนการขอใช ้
ลงทะเบียนการขอใช ้

ใช้เวลำ  5  นำที 
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ข้ันตอนและก ำหนดเวลำกำรขอข้อมูลข่ำวสำรทั่วไป 
ส ำนักงำนปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอ้อ  

บริการขอ้มูล หลกัฐาน 

1.  ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายฯ 

2.  แผนพฒันาสามปี 
1.  ส าเนาบตัรประชาชน  หรือ 
     ส าเนาบตัรประจ าตวันกัศึกษา 
2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จประมาณ  10  นาที 

ยืน่ค าร้องพร้อมหลกัฐาน 

ผูบ้ริหารอนุมติั 

ใช้เวลำ  4  นำท ี

ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน 

ใช้เวลำ  2  นำที 

ทานตรวจ  เห็นชอบ 

ใช้เวลำ  4  นำท ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทะเบียนอนุมตัิ 

ใช้เวลา  4  นาที 
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บริการขอ้มูล หลกัฐาน 

1.  จดทะเบียนพาณิชย ์
 

1.  ส าเนาบตัรประชาชน  หรือ 
     ส าเนาบตัรประจ าตวันกัศึกษา 
2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

3.  สัญญาเช่า (กรณีเช่า) 

ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จประมาณ  15  นาที 

ยืน่ค าร้องพร้อมหลกัฐาน 
ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน 

ใช้เวลำ  3  นำท ี

ทานตรวจ  เห็นชอบ 

ใช้เวลำ  2  นำท ี

ขั้นตอนและก ำหนดเวลำกำรขอจดทะเบียนพำณิชย์ 
กองคลงัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอ้อ 

กรอกขอ้มูลลงในระบบออนไลน์ 
ใช้เวลำ  10  นำท ี

นายทะเบียนอนุมัติ 

ใช้เวลำ  2  นำท ี
 

ช าระค่าธรรมเนียม 

/ เจา้หนา้ท่ีออกใบเสร็จ 

ใช้เวลำ   3  นำที 
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ขั้นตอนและก ำหนดเวลำกำรรับฟัง  ปัญหำ  ข้อร้องเรียน และกำรช่วยเหลือให้กำรสนับสนุนประชำชน 
ส ำนักงำนปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอ้อ 

ปัญหา/ขอ้ร้องเรียน หลกัฐาน 

1.  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
2.  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

3.  การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

4.  ปัญหาอ่ืน ๆ 

1.  ส าเนาบตัรประชาชน   
2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

3.  เอกสารอ่ืน ๆ เช่น  รูปถ่าย 

ยืน่ค าร้องพร้อมหลกัฐาน ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน 
ใช้เวลำ  1  นำที 

ตรวจสอบพื้นท่ี 

ใช้เวลำ  1  ช่ัวโมง 

ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จ 
ประมำณ  2  วัน 

กรณีพิจารณางบประมาณรายจ่าย 

ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จ 
ประมำณ  1  ชม.  10  นำที 

กรณีใหก้ารสนบัสนุนเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ 
รายงาน 
ผูบ้ริหาร 

ใช้เวลำ  5  นำที 

ประชุมคณะบริหารเพื่อพิจารณา  อนุมติั 

ใช้เวลำ  30  นำที 

ผูบ้ริหารอนุมติั 
ใช้เวลำ  5  นำท ี



 

 

 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การจัดเก็บภาษีป้าย) 

(งานจัดเก็บรายได้ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย  เวลาปฏิบัติงานเดิม  ๗  นาทตี่อราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ๕ นาทีต่อราย 

12

 

ส่วนการคลัง 

ผู้มีหน้ำท่ีช ำระภำษ ี

เอกสำรส ำหรับกำรย่ืนภำษี 
๑.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

๒.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผา่นมา 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกขอ้มูลในแบบพร้อมแนบเอกสารยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

ภำษีป้ำย 
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การจัดเก็บภาษีป้าย 

1. ป้ายที่ต้องเสียภาษี 

  1.1 ป้ายที่ตอ้งเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่หอ้ หรอืเครื่องหมายที่ใชใ้นการประกอบการค้า 

หรอื ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรอืโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรอื

เครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรอืทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 

  1.2 ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย 

2. ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ 

  2.1 ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ 

  2.2 ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรอืที่สิ่งห่อหุม้หรือบรรจุสินค้า 

  2.3 ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึน้เป็นครั้งคราว 

  2.4 ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 

  2.5 ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใชป้ระกอบการค้า หรอืประกอบกิจการอื่นหรอืภายในอาคารซึ่ง

เป็นที่รโหฐาน ทั้งนีเ้พื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพืน้ที่ไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 

8 (พ.ศ. 2542) กำหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพื้นที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 21 

พฤษภาคม 2542) แต่ไม่รวมถึงป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

  2.6 ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค หรอืราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

  2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรอืตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ 

  2.8 ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศกึษาเอกชน ที่

แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรยีนเอกชน หรือสถาบันอุดมศกึษาเอกชนนั้น 

  2.10 ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลติอันเกิดจากการเกษตรของตน 

  2.11 ป้ายของวัด หรอืผูด้ำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรอืการกุศลสาธารณะ

โดยเฉพาะ 

  2.12 ป้ายของสมาคมหรอืมูลนิธิ 

  2.13 ป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง 

  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

กำหนดป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายคือ 

(1) ป้ายที่แสดงหรอืติดตั้งไว้ที่รถยนตส์่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรอืรถแทรกเตอร์ 
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  (2) ป้ายทีต่ิดตัง้หรอืแสดงไวท้ี่ล้อเลื่อน 

  (3) ปา้ยที่ตดิตัง้หรอืแสดงไวท้ี่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพื้นที่ไม่เกินห้ารอ้ย 

               ตารางเซนติเมตร 

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปา้ย 

  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปา้ย ได้แก ่

  3.1 เจา้ของปา้ย 

  3.2 ในกรณีที่ไมม่ีผูอ้ืน่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรอืเมื่อพนักงานเจา้หน้าทีไ่ม่อาจหาตัวเจ้าของ

ป้ายนัน้ ได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเปน็ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีป้าย ถา้ไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนัน้ได้ให้ถือวา่

เจา้ของหรอื ผู้ครอบครองอาคารหรอืที่ดินที่ป้ายนัน้ตดิตั้งหรอืแสดงอยู่เป็นผู้มหีน้าที่เสยี ภาษีป้ายตามลำดับ 

4. ระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษปีา้ย 

  4.1 เจา้ของปา้ยทีม่ีหนา้ที่เสยีภาษีปา้ยตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภป.) ภายในเดือนมนีาคมของ

ทุกป ี

  4.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรอืแสดงป้ายภายหลงัเดือนมีนาคมหรอืติดตัง้หรอืแสดงปา้ยใหม่แทนป้ายเดิม หรอื

เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอนัเป็นเหตุใหต้้องเสียภาษีปา้ยเพิ่มขึน้ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ยภายใน 

15 วัน นับแต่วนัตดิตั้งหรอืแสดงปา้ย หรอืนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

5. การคำนวณพื้นที่ปา้ย อตัราค่าภาษีปา้ย และการคำนวณภาษีป้าย 

  5.1 การคำนวณพื้นที่ปา้ย 

   5.1.1 ป้ายทีม่ีขอบเขตกำหนดได้ 

 

 

5.1.2 ป้ายทีไ่มม่ีขอบเขตกำหนดได้ 

   ถอืตัวอักษร ภาพ หรอืเครื่องหมายที่อยู่รมิสดุเป็นขอบเขตเพื่อกำหนด ส่วนกวา้งที่สดุ 

ยาวที่สดุ แล้วคำนวณตาม 5.1.1 

   5.1.3 คำนวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร 

  5.2 อัตราภาษีป้าย แบ่งเปน็ 3 อัตรา ดังนี ้

ลักษณะ บาท 
1) อักษรไทยล้วน 
2) อักษรไทยปนกบัอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 
3) ป้ายดงัต่อไปนี ้
   ก.ไม่มีอักษรไทย 
   ข.อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 
4) ป้ายที่เปลงแก้ไขพืน้ที่ปา้ย ขอ้ความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางส่วนในปา้ยได้เสียภาษปี้ายแลว้อันเป็น
เหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน ให้คิดอัตรา ตาม 1) 2)หรือ3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษทีี่
เพิ่มข้ึน 
5) ป้ายใดเสียตำ่กว่า 200 ให้เสีย 200 บาท 

5 
26 
50 
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5.3 การคำนวณภาษีป้าย ใหค้ำนวณโดยนำพืน้ที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ตอ้งเสีย

ภาษี มีพื้นที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้ 

  10,000 หาร 500 คูณ 26 เท่ากับ 520 บาท (10,000/500 X 26 = 520) 

6. หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย 

  เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนำผูม้ีหน้าที่เสียภาษีนำหลักฐานประกอบการยื่นแบบ

แสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภป.1) เท่าที่จำเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น 

  6.1 กรณีป้ายที่ตดิตั้งใหม่ ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ตดิตั้งใหม่ ได้แก่ 

   1) บัตรประจำตัวประชาชน 

   2) สำเนาทะเบียนบ้าน 

   3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

   4) หนังสือรับรองหุน้ส่วนบริษัท 

   5) ใบอนุญาตตดิตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงนิจากร้านทำป้าย 

  6.2 กรณีป้ายรายเก่า ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แลว้ 

ควรนำใบเสร็จรับเงนิค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย 

7. ขั้นตอนการชำระภาษี 

  7.1 ผู้มีหน้าที่ตอ้งเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน 

  7.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

   1) กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชำระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย 

ถ้าพนักงานเจา้หนา้ที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจง้ผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็น

จำนวนเท่าใด 

   2) กรณีผูเ้สียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชำระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงาน

เจ้าหน้าที่จะมีหนังสอืแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจำนวนเงินภาษีที่จะต้องชำระแก่ผูเ้สียภาษี 

  7.3 ผูเ้สียภาษีตอ้งมาชำระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 

  7.4 การชำระภาษีป้าย 

   - เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชำระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก 

   (1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจง้การประเมิน 

   (2) สถานที่ชำระภาษี 

    - สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ 

    - หรอืสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด 
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   (3) การชำระภาษีวิธีอื่น 

    - ธนาณัติ หรอืตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น 

    - ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 

    - ส่งไปยังสถานที่ตาม (2) 

   (4) การผ่อนชำระหนี้ 

    1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป 

    2. ผ่อนชำระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน 

    3. แจง้ความจำนงเป็นหนังสือก่อนครบกำหนดเวลาชำระหนี้ 

     - ป้ายติดตั้งปีแรก 

     - คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด 

     - งวดละ 3 เดือน 

     - เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ตดิตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี 

      งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 % 

      งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 % 

      งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 % 

      งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม = 25 % 

8. เงนิเพิ่ม 

  ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

  8.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษี

ป้ายเว้นแต่ กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจา้หน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบ

ถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มรอ้ยละห้าของค่าภาษีป้าย 

  8.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำใหจ้ำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง

ให้เสียเงินเพิ่มรอ้ยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมนิเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีทีเ่จ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ

แสดงรายการภาษีป้ายใหถู้กต้องก่อนที่พนักงานเจา้หน้าที่แจง้การประเมิน 

  8.3 ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงนิเพิ่มรอ้ยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษ

ของเดือนใหน้ับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนีไ้ม่ใหน้ำเงินเพิ่มตาม 8.1 และ 8.2 มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนีด้้วย 

9. บทกำหนดโทษ 

  9.1 ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรอืนำ

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลกีเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่

เกิน 1 ปีหรอืปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรอืทั้งจำทั้งปรับ 
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  9.2 ผูใ้ดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000บาท -50,000  

 บาท 

  9.3 ผูใ้ดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่

ประกอบกิจการตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต ่1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

  9.4 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาใหถ้้อยคำหรอืให้ส่งบัญชีหรอืเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกำหนดเวลาอัน

สมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรอืทั้งจำทั้ง

ปรับ 

10. การอุทธรณ์การประเมิน 

  เมือ่ผูเ้สียภาษีได้รับแจง้การประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมนินั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์

การประเมนิ ต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น หรอืผูไ้ด้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจง้การประเมินผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวนิิจฉัยของผูบ้ริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่

วันรับแจ้งคำวินจิฉัยอุทธรณ์ 

11. การขอคืนเงินภาษีป้าย 

  ผูเ้สียภาษีป้ายโดยไม่มหีน้าที่ตอ้งเสียหรอืเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมสีิทธิขอรับเงินคืนได้

โดยยื่นคำรอ้ง ขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เวลาปฏิบัติงานเดิม  ๗  นาทีต่อราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ๕ นาทตี่อราย 
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ผู้มีหน้ำท่ีช ำระภำษ ี

เอกสำรส ำหรับกำรย่ืนภำษี 
๑.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

๒.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผา่นมา 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกขอ้มูลในแบบพร้อมแนบเอกสารยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

ภำษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้ำง 
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ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

1. ความรู้ทั่วไป  

1.1 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี 

     ผู้ที่ต้องเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างมีดังนี้ 
1) เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2) เจ้าของอาคารชุด 
3) ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ 

  
1.2 ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง 

1) ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
2) ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
3) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือใน
กิจการสาธารณะ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์  
4) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ที่ประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นภาษีตาม
สนธิสัญญาหรือความตกลง 
5) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อ
กัน 
6) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 
7) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใด เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
8) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
9) ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การที่ประกอบกิจการสาธารณะ ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หา
ผลประโยชน ์
10) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือ
ทรัพย์สินของเอกชนที่ได้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของทรัพย์สินนั้นมิได้ใช้ หรือหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น  
11) ทรัพย์ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการจัดสรรที่ดิน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
12) ทรัพย์สินตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
         1.3 วิธีการคำนวณภาระภาษีที่ต้องเสียในแต่ละป ี

 ฐานภาษีของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินรวมกับสิ่งปลูกสร้าง วิธีการคำนวณ
ภาระภาษีในแต่ละกรณี 
 
กรณีที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ภาระภาษี = มูลค่าท่ีดิน x อัตราภาษ ีทั้งนี้กำหนดให้ มูลค่าที่ดิน = ราคา 
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ประเมินทนุทรัพย์ที่ดิน (ต่อ ตร.ว.) x ขนาดพ้ืนที่ดิน 
 
กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาระภาษี = (มูลค่าที่ดิน + มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง) x อัตราภาษี ทั้งนี้กำหนดให้ 
มูลค่าที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ต่อ ตร.ว.) x ขนาดพื้นที่ดิน มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง = (ราคา
ประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ต่อ ตร.ม.) x ขนาดพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง) – ค่าเสื่อมราคา 
 
กรณีห้องชุด ภาระภาษี = มูลค่าห้องชุด x อัตราภาษ ีทั้งนี้กำหนดให้ มูลค่าห้องชุด = ราคาประเมินทุน
ทรัพย์ห้องชุด (ต่อ ตร.ม.) x ขนาดพื้นที่ห้องชุด (ตร.ม.) 

อย่างไรก็ตาม กรมธนารักษ์จะเป็นผู้กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่ง
ปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด และอัตราค่าเสื่อมราคา 

 
1.4 การหักค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้างมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ 1-10 หักคา่เสื่อมร้อยละ 1 ต่อปี, ปีที ่11–42 หักค่าเสื่อมร้อยละ 2 ต่อ
ปี, ปีที ่43 เป็นต้นไป หักค่าเสื่อมร้อยละ 76 ตลอดอายุการใช้งาน 
 
2) ตึกครึ่งไม้ ปีที่ 1–5 หักค่าเสื่อมร้อยละ 2 ต่อปี,  ปีที ่6–15 หักค่าเสื่อมร้อยละ 4 ต่อปี, ปีที ่16–
21 หักค่าเสื่อมร้อยละ 5 ต่อปี, ปีที ่22 เป็นต้นไป หักค่าเสื่อมร้อยละ 85 ตลอดอายุการใช้งาน 
 
3) ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ 1–5 หักค่าเสื่อมร้อยละ 3 ต่อปี, ปีที ่6–15 หักค่าเสื่อมร้อยละ 5 ต่อปี, 
ปีที ่16–18 หักค่าเสื่อมร้อยละ 7 ต่อปี, ปีที ่19 เป็นต้นไป หักค่าเสื่อมร้อยละ 93 ตลอดอายุการใช้งาน 
 

     1.5  หลกัการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1. ใครเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 1 ม.ค.63 เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี  (เป็นการเก็บภาษี
ล่วงหน้า) 
2. ให้นำข้อมูลของที่ดินรวมกับมูลค่าของสิ่งปูลกสร้าง หัก ค่าเสื่อมราคา เป็นฐานภาษ๊ แล้วพิจารณาการ
ใช้ประโยชน์ 
  -  ประเภทเกษตรกรรม  ยกเว้นฐานภาษี  50 ล้านบาท เป็นราย อปท. โดยยกเว้นแปลงที่ราคาสูงสุด
ไล่ลงมาจนครบ 50 ล้านบาท ในส่วนที่เกินให้เก็บร้อยละ 0.01  (ล้านละ 100 บาท) 

การยกเว้นภาษี 3 ปีแรกคือปี 63 – 65 ของที่ดินประเภท เกษตรกรรม ต้องเข้าข่ายดังนี้ 
1.ที่ดินโฉนด 
2.บุคคลธรรมดา 
3.ทำการเกษตรหรือมีบัตรเกษตรกร 
ส่วนเอกสารอ่ืนๆ เช่น  นส.3, นส.3ก, สปก, สค.1,  เสียภาษีตั้งแต่บาทแรกไม่มีการยกเว้นภาษี 
0-76ล้านบาท เสียภาษี ร้อยละ0.01 

             -  ประเภทที่อยู่อาศัย  
1.บ้านหลังหลัก แยกมี 2 กรณ ี
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  กรณีท่ี 1. มีหลักฐาน 3 อย่างคือ  

-เป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน 
-มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
-เป็นเจ้าของบ้าน 
จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินเสียภาษีร้อยละ 0.03 

      กรณีท่ี 2 บ้านหลังรอง มีหลักฐาน 2 อย่างคือ 
   -มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
   -เป็นเจ้าของบ้าน  

จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทส่วนที่เกินเสียภาษีร้อยละ 0.02  
       -   ประเภทอ่ืน ๆ ไม่ใช่ที่เกษตรและท่ีอยู่อาศัยคือ 
  -พาณิชยกรรม 
  -อุตสาหกรรม 
  -โรงแรม อพาร์ทเม้นท ์บ้านเช่า 
  จะต้องเสีย 0-50 ล้านบาท เสียภาษีร้อยละ0.3 

             -  ประเภทว่างเปล่า 
-ที่รกร้างว่างเปล่าเสียภาษีร้อยละ0.3 ทุกๆ 3ปีถ้าไม่ทำประโยชน์ให้เพ่ิมขึ้นร้อยละ0.3 
แต่ไม่เกินร้อยละ3 

 
      1.6 การบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

กฎหมายให้อำนาจทั้งรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่นในการบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
       - การบรรเทาภาระภาษีโดยรัฐบาล รัฐบาลสามารถตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือบรรเทาภาระภาษี 
โดยมีมาตรการ ดังนี้  
 
(1) ลดภาษีให้ไม่เกินร้อยละ 75 ของภาระภาษีที่ต้องเสีย สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เช่น 
บ้านพักอาศัยหลักซ่ึงได้กรรมสิทธิ์มาจากการรับมรดกก่อนที่พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
บังคับใช้ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับกิจการสาธารณะ เช่น โรงพยาบาล และโรงเรียน เป็นต้น 
 
(2) ลดอัตราภาษีให้กับท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เช่น ลดอัตราภาษีให้กับที่ดินที่เจ้าของ ซื้อมา
เพ่ือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นเวลา 1 ปี และที่ดินที่นิติบุคคลที่ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์
ที่ซื้อมาเพ่ือพัฒนาเป็นโครงการที่พักอาศัยเพ่ือขายเป็นเวลา 3 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่
เป็นของตนเอง เป็นต้น 
1.7  การลดและยกเว้นภาษี โดยผู้บริหารท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสร้างประจำจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สามารถทำได้ในกรณีต่อไปนี้  
(1) กรณีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายมากหรือถูกทำลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะ

ป้องกันได้โดยทั่วไป เช่น ภัยพิบัติเป็นต้น  
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(2) กรณีท่ีมีเหตุอันทำให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือ ทำให้สิ่งปลูกสร้างถูกรื้อถอนหรือทำลาย หรือชำรุด
เสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องทำการซ่อมแซมในส่วนสำคัญ เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น 

      1.8 หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี 

  1. บัตรประจำตัวประชาชน 

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

  3. หนังสอืรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 

 4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 สปก. 

  5. ใบเสร็จรับเงนิค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 

 6. หนังสอืมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน 

 

     1.9 การชำระเบี้ยปรับและเงนิเพิ่ม 

หมดเขตการชำระภาษี 30 เมษายน ของทุกปี เจ้าหน้าที่จะออกหนังสอืเตือนภายใน 7-15 วัน  

กำหนดหนังสอืเตือนชำระภาษีภายใน 15 วัน  

อัตราเบีย้ปรับเงนิเพิ่ม 

- ก่อนได้รับหนังสอืเตือน เบี้ยปรับ 10%  เงินเพิ่ม 1% ต่อเดือน 

- หลังได้รับหนังสือเตือนและภายในกำหนดชำระเตือน เบีย้ปรับ 20%  เงินเพิ่ม 1% ต่อเดือน 

- สิน้สดุกำหนดเบีย้ปรับ เบีย้ปรับ 40%  เงนิเพิ่ม 1% ต่อเดือน 

 
       1.10 การยึดหรือการอายัด 

- พ้น 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ ยึด 
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี เพ่ือนำเงินมาชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม 
และค่าใช้จ่าย 

- ห้ามยึด อายัดและขายทอดตลาดเกินกว่าความจำเป็น 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขออนญุาตก่อสร้างอาคาร ระยะเวลา 2 วัน/ราย 
 

1. ผูข้ออนุญาตย่ืนค าขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร (แบบ  ข.1) 

    พรอ้มเอกสาร เจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสารเบ้ืองตน้ 

1.  
 

   2. นายช่างออกตรวจโฉนดท่ีดิน/ผงัเมือง/สภาพสาธารณะ   

       และตรวจพิจารณาแบบ 

 
 

   3. เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาค าขออนุญาต 
 

   4. ผูย่ื้นค าขอช าระค่าธรรมเนียม พรอ้มรบัใบอนุญาต  

        
 
 

 

ส่วนโยธา 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
 

1.  บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

2.  สำเนาโฉนดที่ดนิ (กรณีผูข้อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรอืสำเนาสัญญาเช่า 

     ที่ดนิ) 

3.  แบบแปลนการก่อสร้าง 

4.  หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจา้ของ 

 

กรณกี่อสร้างบ้านขนาดเกิน  150  ตร.ม.  เอกสารเพิ่มเติม  ดังน้ี 

 

1.  รายการคำนวณโครงสร้าง 

2.  สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

3. หนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

**ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ระยะเวลา 2 วัน/ราย 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลา 

การขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ระยะเวลา 20 วัน/ราย 

 

 

 

 

 

1. ผู้ขออนุญำตย่ืนค ำขออนุญำตร้ือถอนอำคำรตำมแบบ
ค ำขอ อนุญำตก่อสร้ำง ร้ือถอนดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อม
เอกสำร  

 

2. นำยตรวจ ตรวจสอบเอกสำรเบ้ืองต้น / ตรวจสอบผัง
เมือง และตรวจสอบสภำพสำธำรณะ  

 

3. นำยช่ำง / วศิวกรตรวจพจิำรณำแบบ  

 

 

4. เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพจิำรณำ ค ำขออนุญำตร้ือถอน
อำคำร 

 



26 

เอกสารสำหรับการยื่นขอ   (ระยะเวลาการให้บรกิาร 20 วัน/ราย) 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผูข้ออนุญาต  

2. สำเนาโฉนดที่ดนิขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พรอ้มเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า (กรณีผู้ 

 ขอไม่ใช่ เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดนิหรอืสำเนาหนังสือ 

 สัญญาเช่าที่ดนิ)  

3. หนังสอืยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจา้ของ  

4. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน  

5. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดนิบริเวณข้างเคียง  

6. รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

7. วิธีการขุดดินและถมดิน 

8. ระยะเวลาทำการขุดดิน  

9. ชื่อผูค้วบคุมซึ่งจะต้องเป็นผู้มคีุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  

10. ที่ตัง้สำนักงานของผูแ้จ้ง  

11. ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมสี่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดนิที่จะทำการขุดดิน  

        12. เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลา 

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ระยะเวลา 20 วัน/ราย 

 

 

 

 

 

1. ผูข้ออนุญาตย่ืนค าขออนุญาตดดัแปลงอาคาร (แบบ  ข.1) 

    พรอ้มเอกสาร เจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสารเบ้ืองตน้ 

2.  
 

   2. นายช่างออกตรวจโฉนดท่ีดิน/ผงัเมือง/สภาพสาธารณะ   

       และตรวจพิจารณาแบบ 

 
 

   3. เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาค าขออนุญาต 
 

   4. ผูย่ื้นค าขอช าระค่าธรรมเนียม พรอ้มรบัใบอนุญาต  
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
 
 

1.  บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

2.  สำเนาโฉนดที่ดนิ (กรณีผูข้อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรอืสำเนา    

    สัญญาเช่าที่ดนิ) 

3.  หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจา้ของ 

4.  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณ 

    โครงสรา้งอาคาร 

4. หนังสือรับรองของผูป้ระกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

5. แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  พร้อมรายการคำนวณโครงสรา้ง 

6. รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย  (กรณีอาคารตอ้งมีระบบบำบัดน้ำเสีย) 

7. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตขุดดนิ ถมดิน 

ขั้นตอนการให้บริการ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน  ระยะเวลาการให้บริการ : 20  วัน/ราย 

 

 

 

1.  ผูข้ออนุญาตย่ืนค าขออนุญาตขุดดิน  ถมดิน  

    พรอ้มเอกสาร เจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสารเบ้ืองตน้ 

3.  
 

   2. นายช่างออกตรวจโฉนดท่ีดิน/ผงัเมือง/สภาพสาธารณะ   

       และตรวจพิจารณาแบบ 

 
 

   3. เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาค าขออนุญาต 
 

   4. ผูย่ื้นค าขอช าระค่าธรรมเนียม พรอ้มรบัใบอนุญาต  
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เอกสารสำหรับการยื่นขอ 

 

1.  บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

2.  สำเนาโฉนดที่ดนิ (กรณีผูข้อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรอืสำเนาสัญญา 

      เช่าที่ดนิ) 

3.   แบบแปลน  รายละเอียดการขุดดิน  ถมดิน    

4.  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

5.  สำเนาใบอนุญาตผูป้ระกอบวิชาชีพรับรองของผู้ประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ 

     ผูอ้อกแบบงานสถาปัตยกรรม 

 

ระยะเวลาการให้บรกิาร : 20  วัน/ราย   
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•  ชื่อกระบวนงาน : การรับนักเรียนเข้าเรยีนระดับก่อนประถมศึกษาใน องค์การบรหิารส่วนตำบล

หนองอ้อ  

• ระเบียบการรับสมัครเข้าเรยีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1.  เด็กที่สมัครตอ้งมอีายุ  2  ปีขึ้นไป 

 2.  เด็กทีส่มัครต้องเป็นเด็กที่มสีุขภาพแข็งแรง  ไม่มโีรคติดต่อรา้ยแรงหรอืโรคอื่นๆ ที่จะเกิด

อุปสรรค ต่อการเรียน 

 3.  เด็กที่สมัครจะมีภูมลิำเนาอยู่ใน หรอืนอกเขตตำบลหนองอ้อก็ได้ 

  

 ขั้นตอนการรับสมัคร 

 1.  ติดต่อขอรับใบสมัคร    

 2.  กรอกใบสมัคร  พรอ้มยื่นใบสมัคร 

 3.  ทีส่่วนการศกึษาฯ อบต.หนองอ้อ  ในเวลาราชการ เวลา 08.00 – 16.30  น. 

      (วันจันทร์ – ศุกร์) 

 

 สถานที่รับสมัคร 

   ส่วนการศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองออ้ 

 

 เอกสารประกอบการสมัคร 

 1.  สำเนาสูตบิัตร      จำนวน  2  ชุด 

 2.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน    จำนวน  2  ชุด 

 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรอืผูป้กครอง        จำนวน  2  ชุด 

 4.  สมุดบันทึก 

 5.  รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ (ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)     จำนวน  2  ใบ 

 

 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ส่วนสวัสดิการสังคมมีกระบวนงานที่ให้บรกิารประชาชน  ดังน้ี 

๑. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

     การขอรับเงินสงเคราะห์ 

๑. ผูป้่วยเอดส์ยื่นเอกสารขอรับการสงเคราะห์ต่อพนักงานเจา้หน้าที่ 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

๓. พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคำขอต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

๔. เสนอคำขอต่อผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อลงนามอนุมัติ 

     เอกสารประกอบการพิจารณา 

๑. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 

๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 

๓. ใบรับรองแพทย์ 

๔. สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีผูป้่วยเอดส์ประสงค์ขอรับเงิน

สงเคราะห์ผ่านธนาคาร 

   จ่ายเงินสงเคราะห์ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 

๒.  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

 การลงทะเบียน 

๑. ผูม้ีสทิธิลงทะเบียนขอรับเงินเบีย้ความพิการยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเบีย้ความพิการด้วย

ตนเองหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม ต่อพนักงานเจา้หนา้ที่ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองออ้ 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

๓. พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคำขอต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

๔. เสนอคำขอต่อผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อลงนามอนุมัติ 

๕. พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิรับเบีย้ความพิการภายในเดือนธันวาคมของทุก

ปี 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

     ๑. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการ 

     ๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 

      ๓. สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีผูข้อรับเงินเบีย้ความพิการประสงค์ 

ส่วนสวัสดิการสังคม 
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           ขอรับเงินเบีย้ความพิการผ่านธนาคาร 

      ๔. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ  

 การจ่ายเบี้ยความพิการ (จ่ายภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) 

  1.  แสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่(ทั้งรับด้วยตนเองและมอบอำนาจ) 

  2.  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องจากบัญชีรายชื่อ 

3. ลงลายมือชื่อรับเงินต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

กรณผีู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการเอง 

- บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชวีิตคนพิการ 

กรณีมอบอำนาจ 

-  หนังสอืมอบอำนาจ หรอืบัตรประจำตัวประชาชนผูดู้แล หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม ตามแต่

กรณี 

3.  การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

การลงทะเบียน 

         ๑. ผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ต่อ 

             พนักงานเจา้หนา้ที่ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ 

    ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

    ๓. พนักงานเจา้หนา้ที่เสนอคำขอต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

    ๔.เสนอคำขอต่อผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อลงนามอนุมัติ 

    ๕. พนักงานเจา้หนา้ที่ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

๑. บัตรประจำตัวประชาชนหรอืบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาทะเบียน

บ้าน และรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย   

2. สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอรับเงินเบี้ย

ยังชพีผูสู้งอายุผ่านธนาคาร 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

๑. แสดงตนต่อพนักงานเจา้หนา้ที่(ทั้งรับด้วยตนเองและมอบอำนาจ) 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องจากบัญชีรายชื่อ 

๓. ลงลายมือชื่อรับเงินต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

กรณผีู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอง 

- บัตรประจำตัวประชาชน 

กรณมีอบอำนาจ 

- หนังสือมอบอำนาจ  
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-  บริการประชาชนในเรื่องการเกษตร  รับปรึกษาปัญหาเกษตร  ปัญหาโรคพืช ต่างๆ  

ดำเนินการส่งเสริมเผยแพร่เกษตรในด้านต่างๆ  และรับปรึกษาปัญหาการเกษตร เช่น ปรึกษา

ปัญหาและให้ความรู้ในเรื่องการปรับปรุงบำรุงพันธุ์    การปรับปรุงเกษตรกรรม  กา ร

ขยายพันธุ์  การปรับปรุงดิน  การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  ปัญหายาปราบศัตรูพืช   ซึ่ง

ขั้นตอนการดำเนินงาน ในการรับปรึกษาปัญหาดา้นการเกษตรให้กับประชาชน  มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาแล้วแต่กรณขีองแต่ละเรื่อง 

 

 

 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร 

 

ประชำชนมำขอรับค ำปรึกษำ 

กรอกแบบฟอร์มค ำร้อง 

เจ้ำหน้ำที่พจิำรณำและให้
ค ำปรึกษำในเร่ืองนั้นๆ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองอ้อ 

ในการให้บริการประชาชน 

เรื่อง การขออนุญาต  “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไม่ถูกต้อง 

 ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เวลาปฏิบัติงาน ๗ วัน/ต่อราย 

 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ย่ืนค ำขอ ตรวจสอบค ำขอ 

พร้อมเอกสำรหลักฐำน 

ตรวจสอบสถำนที่ประกอบกำร 

ช ำระค่ำธรรมเนียม 

แจ้งผู้ประกอบกำรรับ /ออกใบอนุญำต 

ไม่เกิน ๗ วัน 

แจ้งผู้ประกอบกำรไม่เกนิ ๓ วัน 

ผู้ประกอบกำรปรับปรุง/ย่ืนค ำขอใหม่ 
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• กิจการที่เกี่ยวกับการเลีย้งสัตว์ 

• กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

• กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม 

• กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสำอาง  ผลติภัณฑ์ชำระล้าง 

• กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

• กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ  หรือแร่ 

• กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล 

• กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 

• กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

• กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

• กิจการที่เกี่ยวกับหนิ  ดินทราย  ซีเมนต์ 

• กิจการที่เกี่ยวกับ  ปีโตรเลี่ยม  ถ่านหนิ  สารเคมี 

• กิจการอื่นๆดังนี้ 

                  - การพิมพ์หนังสอื หรอืพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

                  - การผลติ การซ่อมเรื่องอเิลคโทรนคิส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

                  - การผลติ เทียน เทียนไข หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

                  - การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรอืการถ่ายเอกสาร 

                  - การสะสมวัตถุ หรอืสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้ว หรอืเหลอืใช้ 

                  - การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช้สิ่งทอ 

                  -การก่อสร้าง 

 

                                                            

 

 

       

กจิกำรท่ีเข้ำข่ำยจะต้องช ำระใบอนุญำต 
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๑.ให้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาต เมื่อเริ่มประกอบกิจการพร้อมเอกสารดังนี้ 

         - สำเนาบัตรประชาชน 

         - สำเนาทะเบียนบ้าน 

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

         - ใบอนุญาตทำการค้าจากสำนักทะเบียนการค้า 

         - ใบอนุญาตหรอืใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน 

๒.ในรายที่เคยชำระอยู่ก่อนแล้วให้มายื่นคำขอต่อใบอนุญาตในเดือนธันวาคม ของทุกปี พร้อมทั้งนำ      

    ใบอนุญาตใบเดิมมายื่นด้วย 

๓.ถ้ายื่นเกินเดอืนธันวาคม จะเสียเงนิเพิ่มร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ชำระ 

  

 

         หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนในกำรย่ืนค ำขอใบอนุญำต 
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การรับเรื่องร้องเรียน 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ   โทรศัพท์:0-4218-0663    

หรือเว็บไซต ์http:// www.nong-or.go.th 

 

และสามารถตดิต่อคณะผู้บริหาร/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองออ้  

และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ   โดยตรงได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์  ดังนี ้

 

 

นางสง่า  พิมพ์ศร ี     นายก อบต.หนองออ้  โทร. 093-549-8467 

นายสวาท บุตรสีน้อย  รองนายก อบต.คนที่ 1  โทร. 099-072-5293 

นายพนมไพร ศรีโคตรอัน   รองนายก อบต.คนที่ 2  โทร. 081-871-3449 

นายปัญญา สมสีดา   เลขานุการ นายก อบต.  โทร. 087 – 235-5416 

พันจ่าตรีอภิชาติ จนัโทศรี   ปลัด อบต.หนองอ้อ  โทร. 089-843-1075 

นางสาวกัญญาณัฐ์ ไชยราช รองปลัด อบต.หนองอ้อ  โทร. 097-302-9000 

นางสุภดิาว คุณความดี   ผู้อำนวยการกองคลัง  โทร. 081-0531040 

นางจิตรา สุนทราวริัตน์   ผู้อำนวยการกองช่าง  โทร. 081-9757487 

นายสุทธิพงศ์ ทานัง   หัวหน้าสำนักปลัด   โทร. 086-640-1181 

นายนติฐิวุฒ ิภูสง่า  รักษาการหัวหน้าส่วนการศกึษาฯ  โทร.  084 –3928785 

 

 

“ยดึม ัน่ธรรมมาภิบาล    บริการเพือ่ประชาชน” 

http://www./

