
 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  อบต.ตันหยงลิมอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  
   (มาตรา 11) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้
ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลา่วและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐานต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร  /  นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

  30 นาที 
 

สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที ส่วนการคลัง 
อบต. ตันหยงลิมอ 

3. การพิจารณา 

 
นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 

15 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมี
มต ิ

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคํา
ขอ 

10 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 60  นาที วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) จํานวน  1 ฉบับ 
2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
4. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้งสํานักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม
และให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน  จํานวน  1 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง จํานวน  1 ฉบับ 
6. แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนาม
รับรองเอกสาร จํานวน  1 ฉบับ 
7. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท จํานวน  1 ฉบับ 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน  1 
ฉบับ 
9. สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของ
สินค้าท่ีขายหรือให้เช่าหรือ 1 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิ
ทัศน์แผ่นวีดทัิศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง) 
 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น
บุคคลธรรมดา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  อบต.ตันหยงลิมอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆท่ีได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่น
คําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  
(มาตรา 13) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้
ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

 
นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

 

30 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การตรวจสอบเอกสาร 

 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม 

 

5 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

3. การพิจารณา 

 
นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน /เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร 

15 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมี
มต ิ

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคํา
ขอ 

10 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 60  วัน วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) จํานวน  1 ฉบับ 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
3. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
4. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท จํานวน  1 ฉบับ 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน  1 
ฉบับ 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง (คําขอละ) ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  อบต.ตันหยงลิมอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม
เช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้าง
หุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในกําหนด 30 วัน
นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตาย
สาบสูญเป็นต้นให้ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจด
ทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนได้ด้วย
ตนเองเช่นใบมรณบัตรคําสั่งศาลเป็นต้น 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้
ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้ 
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
 
หมายเหต ุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้
ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

 
นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 

30 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การตรวจสอบเอกสาร 

 
เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

3. การพิจารณา 

 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 

15 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมี
มต ิ

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ 

10 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 60  วัน วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) จํานวน  1 ฉบับ 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
3. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
4. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
5. สําเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) โดยให้ทายาทท่ียื่นคําขอเป็นผู้ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง  จํานวน  1 ฉบบั 
5. สําเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรมพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน  1 ฉบับ 
6. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  จํานวน  1 ฉบับ 
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน  1 
ฉบับ 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนยกเลิก (คําขอละ) ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  อบต.ตันหยงลิมอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ.ศ. 2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ท่ีจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปใน
ปีงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด 
 หลักเกณฑ์ 
    1. มีสัญชาติไทย 
    2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
    3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
    4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้แก่ผู้รับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ได้รบัเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์
อย่างอ่ืนท่ีรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2548 
     ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
       1. รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธ ิ
       2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสทิธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ี
ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
 
 วิธีการ 
     1. ผู้ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินณสถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกาศกําหนดด้วย
ตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนดําเนินการได้ 
     2. กรณีผู้สูงอายุท่ีได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผ่านมาให้
ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 
     3. กรณีผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายท่ีอยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

 
ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุใน
ปีงบประมาณถัดไปหรือ
ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน
และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
คําร้องขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลักฐานประกอบ 

20 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การพิจารณา 

 
ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียน
ให ้
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ
มอบอํานาจ 
 

 

10 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 30  วัน วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสําเนา  
   จํานวน  1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
3. สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสําเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) จํานวน  1 ฉบับ 
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) จํานวน 1  ฉบับ 
5. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนาของผู้รับมอบ
อํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) จํานวน  1 ฉบับ 
6. สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสําเนาของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอํานาจ) จํานวน  1 ฉบับ 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม  ไม่มี  
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  อบต.ตันหยงลิมอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคํา
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณถัดไปณท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนมีภมิูลําเนาหรือ
สถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด 
 หลักเกณฑ์ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
 3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี  ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ซ่ึงมีผู้แทนโดยชอบคน
เสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคํา
ขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
 วิธีการ 
    1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินณสถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด 
    2.กรณีคนพิการท่ีได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผ่านมาให้ถือว่า
เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
    3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายท่ีอยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการ
ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป 
ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

 
ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับเบี้ย
ความพิการใน
ปีงบประมาณถัดไปหรือ
ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน
และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
คําร้องขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลักฐานประกอบ 

20 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การพิจารณา 

 
ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียน
ให้ผู้ขอลงทะเบียน 

 

10 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 30  วัน วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสําเนา  
   จํานวน  1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) จํานวน  1 ฉบับ 
4. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนาของผู้ดูแลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นคําขอแทน) จํานวน 1  ฉบับ 
5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี 
(กรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ซ่ึงมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีการยื่นคําขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว) 
จํานวน  1 ฉบับ 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม  ไม่มี  
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  อบต.ตันหยงลิมอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๘กําหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการ

สงเคราะห์ให้ยื่นคําขอต่อผู้บริหารท้องถ่ินท่ีตนมีผู้ลําเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้ 
 หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว 

2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดท้ิงหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ท่ีมีปัญหาซ้ําซ้อน
หรือผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
 วิธีการ 
1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินณท่ีทําการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้ 
2. ผูป้่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจาก

ความเดือดร้อนเป็นผู้ท่ีมีปัญหาซ้ําซ้อนหรือเป็นผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง
บริการของรัฐ 
3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบี้ยยังชีพย้ายท่ีอยูถื่อว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

45 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การพิจารณา 

 

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติ 

15 นาที สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

3. การพิจารณา 

 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคุณสมบัติของผู้ท่ี
ประสงค์รับการสงเคราะห์ 

3 วัน สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

4. การพิจารณา 

 

จัดทําทะเบียนประวัติ
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบความเห็นเพ่ือ
เสนอผู้บริหารพิจารณา 

2 วัน สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

5. การพิจารณา พิจารณาอนุมัติ 7 วัน สํานักงานปลัด  
อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 13  วัน วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเอดส์
ประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) จํานวน  1 ฉบับ 
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) จํานวน  1 ฉบับ 
5. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนาของผู้รับมอบ
อํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) จํานวน  1 ฉบับ 
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนาของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงิน



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอํานาจ) จํานวน  1 ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม  ไม่มี  
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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แบบคําขอรับการสงเคราะห์ 

ลําดับที.่............/..............     วันที.่..........เดือน...........................พ.ศ. .............. 
เรยีน  นายกองคก์ารบริหารสว่นตําบล................................. 
 ดว้ย.................................................เลขประจําตัวประชาชน........................................ 
เกดิวันที.่.......เดอืน............................พ.ศ............ อาย.ุ........... ป ีมีชื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้นเลขที่

...............ถนน…....................ก/ซอย............................. หมูท่ี.่............. ตําบล....................   อําเภอ

.....................    จังหวัด..................   รหัสไปรษณยี.์..............  ขอแจง้ความประสงคข์อรับเงนิ
สงเคราะห ์ เพื่อการยังชพีผู้ปว่ยเอดส ์โดยขอใหร้ายละเอยีดเพิ่มเตมิ ดังนี้ 
                      1. ที่พักอาศัย ( )  เป็นของตนเอง และมลีักษณะ ( ) ชํารุดทรุดโทรม ( ) ชํารุดทรุด
โทรมบางสว่น ( )  มั่นคงถาวร    ( )  เป็นของ...............................................เกี่ยวขอ้งเป็น
.................................................... 
  2 . ที่พักอาศัยอยูห่่างจากบ้านหลังที่ใกลท้ี่สุดเป็นระทาง...........................สามารถ
เดนิทางได ้ ( )  สะดวก   ( )  ลําบาก  เนื่องจาก ................................................................. อยูห่่าง
จากชุมชน/หมูบ่า้นเป็นระยะทาง...................................สามารถเดนิทางได ้( )  สะดวก   ( )  ลําบาก  
เนื่องจาก.............................................. อยูห่่างจากหน่วยบรกิารของรัฐที่ใกลท้ี่สุดเป็นระยะทาง

................สามารถเดนิทางได ้ ( )  สะดวก   ( )  ลําบาก เนื่องจาก  ................................................ 
  3. การพักอาศัย ( )  อยูเ่พยีงลําพัง  เนื่องจาก......................................มาประมาณ
.......................... ( )  พักอาศัยกับ ...................รวม .........คน เป็นผูส้ามารถประกอบอาชพีไดจํ้านวน
.........คน มรีายไดร้วม.........บาท/เดอืน   ผูท้ี่ไมส่ามารถประกอบอาชพีไดเ้นื่องจาก
............................................................................................................... 

   4. รายได ้– รายจ่าย  มรีายไดร้วม................บาท/เดอืน  แหล่งที่มาของรายได้
................................นําไปใชจ้า่ยเป็นค่า...................................................................................... 
บุคคลที่สามารถตดิต่อได.้...............................................................สถานที่ตดิตอ่เลขที่

..........................ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมูท่ี.่................ตําบล

..................................อําเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณยี์

.............................................โทรศัพท.์........................โทรสาร.........................................เกี่ยวขอ้ง
เป็น...........................................  
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าถอ้ยคําที่ใหข้า้งตน้เป็นความจริงทุกประการ   

  
                        ................................................  ผูใ้หถ้้อยคํา 

                                   (.............................................) 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การรับชําระภาษีบํารุงท้องที ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการคลัง  อบต.ตันหยงลิมอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องท่ีพ.ศ. 2508 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับชําระภาษี
บํารุงท้องท่ีโดยมีหลักเกณฑ์แล่ะข้ันตอนดังนี้ 
 1. การติดต่อขอชําระภาษีบํารุงท้องท่ี 
    1.1 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการตีราคาปาน
กลางท่ีดิน 
        (1) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานท่ีต้องใช้
ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 
        (2) เจ้าพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินใหผู้้มีหน้าท่ีเสีย
ภาษีหรือเจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 
        (3) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว้นแต่กรณีได้รับใบ
แจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
    1.2 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเป็นเจ้าของท่ีดินรายใหม่หรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
        (1) เจ้าของท่ีดินยื่นคําร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแต่วนัได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
        (2) เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
        (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวนเท่าใด 
    1.3 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป
หรือมีเหตุอย่างอ่ืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
        (1) เจ้าของท่ีดินยื่นคําร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกําหนด 
30 วันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 
        (2) เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
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        (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวนเท่าใด 
        (4) การขอชําระภาษีบํารุงท้องท่ีในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินให้ผู้รับประเมิน
นําใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 2. กรณีเจ้าของท่ีดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางท่ีดินหรือเม่ือได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องท่ีแล้ว
เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวันท่ีได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
4. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการ
แก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
6. จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

 
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภบท.5 หรือภบท.8) 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน ส่วนการคลัง 
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การพิจารณา 

 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
พิจารณาตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการ (ภบท.5 
หรือภบท.8) และแจ้งการ
ประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินดําเนินการชําระ
ภาษี 

30 วัน ส่วนการคลัง 
อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน  31  วัน วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. กรรมสิทธิ์ท่ีดินเช่นโฉนดท่ีดิน , น.ส.3  
2. ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชําระค่าภาษีบํารุงท้องท่ีของปีก่อน 
3. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
4. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
 
 
ค่าธรรมเนียม 
อัตราภาษีบํารุงท้องท่ีกําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา 
ราคาปานกลางท่ีดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาทแรก  
เสียภาษี 70 บาท  ส่วนท่ีเกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท 
ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุกเสียก่ึงอัตราด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท 
ท่ีดินว่างเปล่า เสียเพ่ิม 1 เท่า 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบรหิารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การรับชําระภาษีป้าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการคลัง  อบต.ตันหยงลิมอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับชําระภาษีป้าย
แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายท่ีใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการค้าหรือ
กิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสีย
ภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชําระภาษีและ
เงินเพ่ิม 
7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 30 วัน
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนนิการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการ
แก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบรอ้ยแล้ว 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

 
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน 

1 วัน ส่วนการคลัง 
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การพิจารณา 

 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
พิจารณาตรวจสอบ
รายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี 

30 วัน ส่วนการคลัง 
อบต. ตันหยงลิมอ 

3. การพิจารณา 

 
เจ้าของป้ายชําระภาษี 15 วัน ส่วนการคลัง 

อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน  46  วัน วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
2.. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
3. แผนผังแสดงสถานท่ีตั้งหรือแสดงป้ายรายละเอียดเก่ียวกับป้ายวันเดือนปีท่ีติดตั้งหรือแสดง 
4. หลักฐานการประกอบกิจการเช่นสําเนาใบทะเบียนการค้าสําเนาทะเบียนพาณิชย์สําเนาทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสําเนา 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
6. สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)  
7. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) 
 
 
ค่าธรรมเนียม 
อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี ้
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 
1) อักษรไทยล้วน 3 บาท 
2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 20 บาท 
3) ป้ายดังต่อไปนี้ 
ก. ไม่มีอักษรไทย40 บาท 
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ใต้ หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ40 บาท 
4) ป้ายท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนท่ีป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอัน
เป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึนให้คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีท่ี
เพ่ิมข้ึน 
5) ป้ายใดต่ํากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการคลัง  อบต.ตันหยงลิมอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับชําระ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากทรัพย์สินท่ีเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆและท่ีดินท่ีใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและ 
วิธีการชําระภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6. เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สิน
ชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนดจะต้องชําระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 
15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถ่ินชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ีเจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานรว่มกันพร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืน่คําขอจะดําเนินการ
แก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11.จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 

ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

 
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสาร 

1 วัน ส่วนการคลัง 
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การพิจารณา 

 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
พิจารณาตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) และแจ้งการ
ประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินดําเนินการชําระ
ภาษี 

30 วัน ส่วนการคลัง 
อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน  31  วัน วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและท่ีดินพร้อมสําเนาเช่นโฉนดท่ีดินใบอนุญาตปลูกสร้างหนังสือสัญญาซื้อ
ขายหรือให้โรงเรือนฯ   
2. หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมสําเนาเช่นใบทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม สัญญาเช่าอาคาร 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
3. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
4. ทะเบียนบา้นพร้อมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
5. หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสําเนา 
6. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) 
 
 
ค่าธรรมเนียม 
ผู้รับประเมินชําระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5% 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 
32 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง  อบต.ตันหยงลมิอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือผู้แจ้ง 
ตามมาตรา 39 ทวิได้กระทํากา รดังกล่าวเสร็จแล้วให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบตามแบบ 

ท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนดเพ่ือทําการตรวจสอบการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้ว  
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง  

 
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ทําการตรวจสอบแล้วเห็นว่ าการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

นั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาตหรือท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิแล้วก็ให้ออกใบรับรองให้  
แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิเพ่ือให้มีการใช้อาคารนั้นตามท่ีได้รับใบอนุญาตหรือท่ี  

ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39  ทวิได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

 
ยื่นแจ้งและเสีย
ค่าธรรมเนียม 

1 วัน กองช่าง 
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การพิจารณา 

 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตรวจสอบนัดวันตรวจ 

7 วัน กองช่าง 
อบต. ตันหยงลิมอ 

3. การพิจารณา 

 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ
อาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบน.1 

7 วัน กองช่าง 
อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 15  วัน วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. แบบคําขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบข.๖) จํานวน  1 ฉบับ 
2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
3. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมท่ีได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง 
4. หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)  จํานวน  1 ฉบับ 
5. ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีท่ีอาคารท่ีขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรอง
หรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว)  จํานวน  1 ฉบับ 
6. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมงานเป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาต จํานวน  1 
ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม  ไม่มี 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.ตันหยงลิมอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตท้องถ่ินนั้น) ต้องยื่น
ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมาย
กําหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถ่ินณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
(ระบุ) 
   2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 
      (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
      (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
      (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 
  หมายเหต:ุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ี
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละ
ประเภทกิจการ) พร้อมหลักฐานท่ี
ท้องถ่ินกําหนด 

15 นาที ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การตรวจสอบเอกสาร 

 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของคําขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ
หากไม่สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทําบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอลงนาม
ไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

3. การพิจารณา 

 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะกรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะแนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

4. - 

 
การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/
คําสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้ง
การอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพ่ือมารับใบอนุญาตภายใน

8 วัน สว่นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนดหาก
พ้นกําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อ
แก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตแจ้งคําสั่งไม่
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละ
ประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 

5. - 

 
ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง
อนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา
ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด (ตาม
ประเภทกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพท่ีมีข้อกําหนดของ
ท้องถ่ิน)  

1 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 30  วัน วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล จํานวน  1 ฉบับ 
4. แผนการใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) จํานวน  1 ฉบับ 
5. หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล จํานวน  1 ฉบับ 
 
 
 
ค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิด
ตามประเภทและขนาดของกิจการ) 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 
ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1  
ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.ตันหยงลมิอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อกําหนดของ
ท้องถ่ินณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 
  2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 
  (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
  (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงาน
ประจํายานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมกํากับการ
ขนส่งเพ่ือป้องกันการลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 
   
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ี
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลพร้อม
หลักฐานท่ีท้องถ่ินกําหนด 

15 นาที ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การตรวจสอบเอกสาร 

 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของคําขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ
หากไม่สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทําบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอลงนาม
ไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

3. การพิจารณา 

 
เจ้าหน้าท่ีตรวจด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะแนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

4. - 

 
การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/
คําสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี

8 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ท้องถ่ินกําหนดหากพ้นกําหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ 

5. - 

 
ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง
อนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 

1 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 30  วัน วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ีได้รับใบอนุญาตและมีการดําเนินกิจการท่ีถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน  1 ฉบับ 
4. แผนการดําเนินงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลท่ีแสดงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานความพร้อมด้าน
กําลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และวิธีการบริหารจัดการ จํานวน  1 ฉบับ 
5. เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 
(ตามหลักเกณฑ์ท่ีท้องถ่ินกําหนด) จํานวน  1 ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล  จํานวน  
1 ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 
ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1  
ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.ตันหยงลิมอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรของรัฐท่ีได้

จัดตั้งตลาดข้ึนตามอํานาจหน้าท่ีแต่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนดพร้อมท้ังเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถ่ินณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบ)ุ 

2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

   (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ี

ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดพร้อมหลักฐานท่ี
ท้องถ่ินกําหนด 

15 นาที ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและ
ความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทําบันทึกความ
บกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ี
และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

3. การพิจารณา 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ี
ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 

 

20 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
4. - 

 

การแจ้งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่

อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน
กําหนดหากพ้นกําหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 

แจ้งคําสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้
ขออนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

8 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

5. - 

 

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณี

มีคําสั่งอนุญาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา
ชําระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาท่ี
ท้องถ่ินกําหนด 

1 วัน ส่วนการคลัง 
อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 30  วัน วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล จํานวน  1 ฉบับ 
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) จํานวน  1 ฉบับ 
5. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนาของผู้รับมอบ
อํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) จํานวน  1 ฉบับ 
6. หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล จํานวน  1 ฉบับ 
7. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเช่นสําเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานแสดงว่า



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
อาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จํานวน  1 ฉบับ 
8. แผนท่ีโดยสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งตลาด จํานวน  1 ฉบับ 
9. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหรือหลักฐานท่ีแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรท่ีท้องถ่ินกําหนด จํานวน  1 ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี 
 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 

ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 

 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.ตันหยงลิมอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไม่เกิน 
200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการ
แจ้งท้ังนี้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสามารถดําเนินกิจการไดทั้นทีหลังจากยื่นคําขอโดยยื่นคําขอตาม
แบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกําหนดของท้องถ่ินณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ี
รับผิดชอบ (ระบุ) 
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการ
ส่วนท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ี
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

 
ผู้ขอรับหนังสือรับรองการ
แจ้งยื่นคําขอแจ้งจัดตั้ง
สถานท่ีจําหน่ายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร
พ้ืนท่ีไม่เกิน 200 ตาราง
เมตรพร้อมหลักฐานท่ี
ท้องถ่ินกําหนด 

15 นาที ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การตรวจสอบเอกสาร 

 
เจ้าหน้าท่ีออกใบรับแจ้ง 

 
30 นาที ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

3. การตรวจสอบเอกสาร 

 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสาร 
กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อ
ผู้ยื่นคําขอแจ้งแก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ
หากไม่สามารถดําเนินการ
ได้ในขณะนั้นให้จัดทํา
บันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งโดยให้เจ้าหน้าท่ี
และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

4. - 

 
ออกหนังสือรับรองการ
แจ้ง/การแจ้งเป็นอันสิ้นสุด 
     1. กรณีออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้ง

5 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ทราบเพ่ือมารับหนังสือ
รับรองการแจ้ง 
     2. กรณีการแจ้งเป็น
อันสิ้นสุด 
แจ้งคําสั่งให้การแจ้งเป็น
อันสิ้นสุดแก่ผู้แจ้งทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ 

5. - 

 
ชําระค่าธรรมเนียม (กรณี
มีคําสั่งออกหนังสือรับรอง 
การแจ้ง) 
แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอแจ้งมา
ชําระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาท่ี
ท้องถ่ินกําหนด (สถานท่ี
จําหน่ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ี
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)  

1 วัน ส่วนการคลัง 
อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 7  วัน วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล จํานวน  1 ฉบับ 
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) จํานวน  1 ฉบับ 
5. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนาของผู้รับมอบ
อํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) จํานวน  1 ฉบับ 
6. หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล จํานวน  1 ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ้ืนท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อป ี



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 
ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 

 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.ตันหยงลิมอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ีช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลิมอ 
โทรศัพท์ : 073-670072 

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายกําหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถ่ินณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบ)ุ 
2. เงือ่นไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 
 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ี
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ข้ันตอนและวิธีการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา

ให้บริการ 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะพร้อมหลักฐาน
ท่ีท้องถ่ินกําหนด 

15 นาที ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

2. การตรวจสอบเอกสาร 

 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง
ของคําขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ
หากไม่สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทําบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอลงนาม
ไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

3. การพิจารณา 

 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะแนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

4. - 

 
การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/
คําสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพ่ือมารับ

8 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ท้องถ่ินกําหนดหากพ้นกําหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต
จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

5. - 

 
ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง
อนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 

1 วัน ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
อบต. ตันหยงลิมอ 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 30  วัน วันนับแต่วันรับคําร้อง 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
3. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งจําหน่ายอาหาร (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนท่ี) จํานวน  1 ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้จําหน่ายอาหารหรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่าผ่านการอบรม
หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (กรณีจําหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) จํานวน  1 ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  องค์การบริหารส่วน
ตําบลตันหยงลิมอ หมายเลขโทรศัพท์ : 073-670052 หรือเว็บไซด์ http://www.tanyonglimo.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



 คู่มือสําหรับประชาชน อบต.ตันหยงลิมอ 

 
 
 


