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คู่มือส าหรับประชาชน  :  การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง   :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรแจ้งขุดดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำร      

ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  :  1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริกำรทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา   :  พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 7 วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

   จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน      0  

  จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด   0  

  จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด   0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  :  กำรแจ้งขุดดินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ   :  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  เลขท่ี 199 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน    

จังหวัดเชียงราย  57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588 โทรสาร 0-5367-1588 ต่อ 16 /  

www.mae-o.go.th/  ติดต่อด้วยตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ    เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ      - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  1.กำรขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 

           1.1  กำรด ำเนินกำรขุดดินนั้นจะต้องเป็นกำรด ำเนินกำรในท้องที่ที่พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน   

                         ใช้บังคับได้แก่ 

                1) เทศบำล 

               2) กรุงเทพมหำนคร 

http://www.mae-o.go.th/%20%20ติดต่อด้วยตนเอง
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                3) เมืองพัทยำ 

                4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตำมที่มีกฎหมำยโดยเฉพำะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกำศ 

ก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

                5) บริเวณท่ีมีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 

             6) เขตผังเมืองรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง 

                7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนดให้ใช้บังคับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน       (ใช้กับกรณี

องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอำคำรและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

          1.2  กำรด ำเนินกำรขุดดินเข้ำลักษณะตำมมำตรำ 17  แห่งพระรำชบัญญัติ กำรขุดดินและถมดิน    คือประสงค์จะท ำ

กำรขุดดินโดยมีควำมลึกจำกระดับพ้ืนดินเกิน 3 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปำกบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตำรำงเมตร หรือมีควำมลึกหรือพ้ืนที่ตำมท่ีเจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนด โดยกำรประกำศของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะต้อง  ไม่เป็นกำรกระท ำท่ีขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติ

กำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    

           2. กำรพิจำรณำรับแจ้งกำรขุดดิน 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดเพ่ือเป็นหลักฐำนกำรแจ้งภำยใน  7 วันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งถ้ำกำรแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 7 วัน  นับแต่วันที่มีกำรแจ้งถ้ำผู้แจ้งไม่แก้ไขให้

ถูกต้องภำยใน  7   วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกค ำสั่งให้กำรแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้ำผู้แจ้ง

ได้แก้ไขให้ถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภำยใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

ผู้แจ้งยื่นเอกสำรแจ้งกำรขุด

ดินตำมที่ก ำหนดให้เจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำร

ตรวจสอบข้อมูล 

 

3 วัน 

องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

2) 
กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

ด ำเนินกำรตรวจสอบและ

พิจำรณำ (กรณีถูกต้อง) 

 

 

 

10 วัน 

องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

กำรลงนำม/

คณะกรรมกำรมีมติ 

 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบ

รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมำ

รับใบรับแจ้ง 

7 วัน 

องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 20 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล

ธรรมดำ)) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติ

บุคคล)) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
แผนผังบริเวณท่ีประสงค์

จะด ำเนินกำรขุดดิน 

- 1 2 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขตท่ีดินและ

ที่ดินบริเวณข้ำงเคียง 

- 1 2 ชุด - 

3) 
แบบแปลนรำยกำร

ประกอบแบบแปลน 

- 1 2 ชุด - 

4) 
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ

ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับ
- 0 1 ชุด 

(กรณีผู้ขอ

อนุญำตไม่ใช่
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ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ทุกหน้ำพร้อมเจ้ำของที่ดิน

ลงนำมรับรองส ำเนำทุก

หน้ำ 

เจ้ำของที่ดิน

ต้องมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจ้ำของที่ดิน

ให้ก่อสร้ำง

อำคำรใน

ที่ดิน) 

5) 
หนังสือมอบอ ำนำจกรณีให้

บุคคลอื่นยื่นแจ้งกำรขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอมของ

เจ้ำของที่ดินกรณีท่ีดิน

บุคคลอื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รำยกำรค ำนวณ (วิศวกร

ผู้ออกแบบและค ำนวณ

กำรขุดดินที่มีควำมลึกจำก

ระดับพ้ืนดินเกิน๓เมตร

หรือพ้ืนที่ปำกบ่อดินเกิน 

10,000 ตำรำงเมตรต้อง

เป็นผู้ได้รับใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมสำขำวิศวกรรม

โยธำไม่ต่ ำกว่ำระดับสำมัญ

วิศวกรกรณีกำรขุดดินที่มี

ควำมลึกเกินสูง 20 เมตร

วิศวกรผู้ออกแบบและ

ค ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญำตประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม

สำขำวิศวกรรมโยธำระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

8) 

รำยละเอียดกำรติดตั้ง

อุปกรณ์ส ำหรับวัดกำร

เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีกำรขุด

ดินลึกเกิน 20 

เมตร) 

9) 

ชื่อผู้ควบคุมงำน (กรณีกำร

ขุดดินลึกเกิน 3 เมตรหรือ

มีพ้ืนที่ปำกบ่อดินเกิน 

10,000 ตำรำงเมตรหรือมี

ควำมลึกหรือมีพ้ืนที่ตำมที่

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

ประกำศก ำหนดผู้ควบคุม

งำนต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญำตประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม

สำขำวิศวกรรมโยธำ) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

  1) ใบรับแจ้งการขุดดิน 

ค่าธรรมเนียม    500    บำท 

หมายเหตุ     - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขท่ี 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ   อ ำเภอพำน        

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 16 /  

www.mae-o.go.th 

หมายเหตุ     - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 
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            - 

คู่มือส าหรับประชาชน  :  การแจ้งถมดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง   :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรแจ้งถมดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  :  1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริกำรทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7  วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน      0  

  จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด   0  

  จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด   0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กำรแจ้งถมดิน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ใหบ้ริการ   :  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่

อ้อ  เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน         

จังหวัดเชียงราย  57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588 

โทรสาร 0-5367-1588 ต่อ 16 /  

www.mae-o.go.th/    ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ  

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ    เปิดให้บริการวันจันทร์ 

ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)              

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

หมายเหตุ      - 

สถานที่ให้บริการองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่

ที่ 6 ต ำบลแม่อ้ออ ำเภอพำนจังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 

0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 11 / www.mae-

o.go.th/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 

16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

http://www.mae-o.go.th/%20%20%20%20ติดต่อด้วยตนเอง
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. กำรถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 

  1.1  กำรด ำเนินกำรถมดินนั้นจะต้องเป็นกำรด ำเนินกำรในท้องที่ที่พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินใช้บังคับ

ได้แก่ 

                1) เทศบำล 

               2) กรุงเทพมหำนคร 

                 3) เมืองพัทยำ 

               4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตำมที่มีกฎหมำยโดยเฉพำะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำช

กิจจำนุเบกษำ 

                5) บริเวณท่ีมีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 

                6) เขตผังเมืองรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง 

               7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนดให้ใช้บังคับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์กำร

บริหำรส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอำคำรและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

                      1.2  กำรด ำเนินกำรถมดินเข้ำลักษณะตำมมำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท ำกำร

ถมดินโดยมีควำมสูงของเนินดินเกินกว่ำระดับที่ดินต่ำงเจ้ำของที่อยู่ข้ำงเคียงและมีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตำรำงเมตรหรือมีพ้ืนที่เกินกว่ำที่เจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนดซึ่งกำรประกำศของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นกำรขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและ

ถมดิน 

            2. กำรพิจำรณำรับแจ้งกำรถมดิน 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด เพ่ือเป็นหลักฐำนกำรแจ้งภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งถ้ำกำรแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 7 วันนับแต่วันที่มีกำรแจ้งถ้ำผู้แจ้งไม่แก้ไขให้

ถูกต้องภำยใน 7   วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น      มีอ ำนำจออกค ำสั่งให้กำรแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้ำ

ผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภำยใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

 

13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

ผู้แจ้งยื่นเอกสำรแจ้งกำรถม

ดินตำมที่ก ำหนดให้เจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำร

ตรวจสอบข้อมูล 

 

3 วัน 

องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

ด ำเนินกำรตรวจสอบและ

พิจำรณำ (กรณีถูกต้อง) 

 

10 วัน 

องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

3) 

กำรลงนำม/

คณะกรรมกำรมีมติ 

 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบ

รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมำ

รับใบรับแจ้ง 

 

7 วัน 

องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 20 วัน 

 

14.งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 25 วัน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

แผนผังบริเวณท่ี

ประสงค์จะ

ด ำเนินกำรถมดิน 

- 1 2 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขต - 1 2 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ที่ดินและท่ีดิน

บริเวณข้ำงเคียง 

3) 

แบบแปลน

รำยกำรประกอบ

แบบแปลน 

- 1 2 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนำด

เท่ำต้นฉบับทุก

หน้ำพร้อม

เจ้ำของที่ดินลง

นำมรับรองส ำเนำ

ทุกหน้ำ 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขอ

อนุญำตไม่ใช่

เจ้ำของที่ดิน

ต้องมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจ้ำของที่ดิน

ให้ก่อสร้ำง

อำคำรใน

ที่ดิน) 

5) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจกรณีให้

บุคคลอื่นยื่นแจ้ง

กำรถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม

ของเจ้ำของที่ดิน

กรณีท่ีดินบุคคล

อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รำยกำรค ำนวณ 

(กรณีกำรถมดินที่

มีพ้ืนที่ของเนินดิน

ติดต่อเป็นผืน

เดียวกันเกิน 

2,000 ตำรำง

เมตรและมีควำม

สูงของเนินดิน

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้น

ไปวิศวกร

ผู้ออกแบบและ

ค ำนวณต้องเป็นผู้

ได้รับใบอนุญำต

ให้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุมสำขำ

วิศวกรรมโยธำไม่

ต่ ำกว่ำระดับ

สำมัญวิศวกรกรณี

พ้ืนที่เกิน 2,000 

ตำรำงเมตรและมี

ควำมสูงของเนิน

ดินเกิน 5 เมตร

วิศวกรผู้ออกแบบ

และค ำนวณต้อง

เป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญำตให้

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สำขำวิศวกรรม

โยธำระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) 

ชื่อผู้ควบคุมงำน 

(กรณีกำรถมดินที่

มีพ้ืนที่ของเนินดิน

ติดต่อเป็นผืน

เดียวกันเกิน 

2,000 ตำรำง

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

เมตรและมีควำม

สูงของเนินดิน

ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้น

ไปต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สำขำวิศวกรรม

โยธำ) 

9) 
ชื่อและท่ีอยู่ของผู้

แจ้งกำรถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ใบรับแจ้งการถมดิน 

ค่าธรรมเนียม   500   บำท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

  1) ช่องทางการร้องเรียน   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขท่ี 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน         

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 16 / www.mae-o.go.th 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

           ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 
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คู่มือส าหรับประชาชน        :   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            :   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง                           :   กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้ออ ำเภอพำนจังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง :  1)   พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 , กฎกระทรวง 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกำศกระทรวงมหำดไทยที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45  วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

       จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน       0  

      จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด    0  

      จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้ออ ำเภอพำน  จังหวัด

เชียงรำย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อเลขที่  199  หมู่ที่ 6   ต าบลแม่อ้อ   อ าเภอพาน                

จังหวัดเชียงราย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสาร 0-5367-1588 ต่อ 16 /                       

www.mae-o.go.th/  ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

http://www.mae-o.go.th/
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ผู้ใดจะก่อสร้ำงอำคำรต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องตรวจพิจำรณำ       และออกใบอนุญำต

หรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบภำยใน 45 วัน     นับแต่วันที่ได้รับค ำขอในกรณีมีเหตุ

จ ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยในก ำหนดเวลำให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่

เกิน  2 ครำวครำวละไม่เกิน 45 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครำวให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบก่อนสิ้น

ก ำหนดเวลำหรือตำมที่ได้ขยำยเวลำไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบ

เอกสำร 

 

ยื่นค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรพร้อม

เอกสำร 

 

1 วัน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แม่อ้ออ ำเภอพำนจังหวัด

เชียงรำย 

- 

2) 
กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจสอบพิจำรณำ

เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต 

 

2 วัน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แม่อ้ออ ำเภอพำนจังหวัด

เชียงรำย 

- 

3) 
กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำร

ตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองตรวจสอบ

สถำนที่ก่อสร้ำงจัดท ำผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้อง

เช่นประกำศกระทรวงคมนำคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในกำรเดินอำกำศเขตปลอดภัย

ทำงทหำรฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

5 วัน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แม่อ้ออ ำเภอพำนจังหวัด

เชียงรำย 

- 

4) 

กำรลงนำม/

คณะกรรมกำรมีมติ 

 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำแบบ

แปลนและพิจำรณำออกใบอนุญำต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมำรับใบอนุญำต

ก่อสร้ำงอำคำร (น.1) 

 

7 วัน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แม่อ้ออ ำเภอพำนจังหวัด

เชียงรำย - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

             ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

    15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดำ) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

    15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวน

เอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

แบบค ำขออนุญำตก่อสร้ำง

อำคำร   

(แบบข. 1) 

 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 

ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อม

เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรอง

ส ำเนำทุกหน้ำกรณีผู้ขออนุญำต

ไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือ

ยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้

ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วนของผู้ขอ

อนุญำต) 

3) 

ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและ

ประกอบกิจกำรในนิคม

อุตสำหกรรมหรือใบอนุญำตฯ

ฉบับต่ออำยุหรือใบอนุญำตให้

ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำร 

(ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและ

แผนผังที่ดินแนบท้ำย (กรณี

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของผู้ขอ

อนุญำต) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวน

เอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 

4) 

กรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจต้องมี

หนังสือมอบอ ำนำจติดอำกร

แสตมป์๓๐บำทพร้อมส ำเนำ

บัตรประจ ำตัวประชำชนส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำนหรือหนังสือ

เดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบ

อ ำนำจ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของผู้ขอ

อนุญำต) 

5) 

บัตรประจ ำตัวประชำชนและ

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มี

อ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน 

(กรณีเจ้ำของที่ดินเป็นนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วนของผู้ขอ

อนุญำต) 

6) 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดิน

ต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำง

อำคำรชิดเขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ 

ผู้ขออนุญำต) 

7) 

หนังสือรับรองของสถำปนิก

ผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ

วิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม 

(กรณีท่ีเป็นอำคำรมีลักษณะ

ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ

สถำปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ

ผู้ออกแบบและ 

ควบคุมงำน) 

8) 

หนังสือรับรองของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี

ที่เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ

ผู้ออกแบบและ 

ควบคุมงำน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวน

เอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

9) 

แผนผังบริเวณแบบแปลน

รำยกำรประกอบแบบแปลนที่มี

ลำยมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัว

บรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของ

สถำปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ

ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 2 ชุด (เอกสำรในส่วนของ

ผู้ออกแบบและ 

ควบคุมงำน) 

10) 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงแผ่น

ปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำรชื่อ

อำคำรสถำนที่ก่อสร้ำงชื่อ

คุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้

ค ำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น          

(กรณีอำคำรสำธำรณะอำคำร

พิเศษอำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัสดุ

ถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

กรณีอำคำรบำงประเภทที่ตั้งอยู่

ในบริเวณท่ีต้องมีกำรค ำนวณให้

อำคำรสำมำรถรับ

แรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหว

ได้ตำมกฎกระทรวงก ำหนดกำร

รับน้ ำหนักควำมต้ำนทำนควำม

คงทนของอำคำรและพ้ืนดินที่

รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำน

แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

พ.ศ. 2540 ต้องแสดง

รำยละเอียดกำรค ำนวณกำร

ออกแบบโครงสร้ำง 

- 1 2 ชุด (เอกสำรในส่วนของ

ผู้ออกแบบและ 

ควบคุมงำน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวน

เอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

11) 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำท่ี

ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 

พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 

ksc. หรือค่ำ fc’> 173.3 ksc. 

ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำร

ทดสอบควำมมั่นคงแข็งแรงของ

วัสดุที่รับรองโดยสถำบันที่

เชื่อถือได้วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้

ขออนุญำตลงนำม 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ

ผู้ออกแบบและ 

ควบคมุงำน) 

12) 

กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำม

กฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 

2540 ต้องมีระยะของคอนกรีต

ที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีต

หุ้มเหล็กไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดใน

กฎกระทรวงหรือมีเอกสำร

รับรองอัตรำกำรทนไฟจำก

สถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำร

ขออนุญำต 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ

ผู้ออกแบบและ 

ควบคุมงำน) 

13) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุม

งำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำร

ก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำต

เป็นผู้ประกอบวิชำชีพ

สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณี

อำคำรที่ต้องมีสถำปนิกควบคุม

งำน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ

ผู้ออกแบบและ 

ควบคุมงำน) 

14) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุม

งำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำร

ก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำต

เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ

ผู้ออกแบบและ 

ควบคุมงำน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวน

เอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมี

วิศวกรควบคุมงำน) 

15) 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณ

งำนระบบของอำคำรตำม

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 2 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม

ส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำดใหญ่

พิเศษ) 

16) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ

อำกำศ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม

ส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำดใหญ่

พิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม

ส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำดใหญ่

พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน

เพลิงไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ตอ้งยื่นเพิ่มเติม

ส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำดใหญ่

พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบระบบบ ำบัด

น้ ำเสียและกำรระบำยน้ ำทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม

ส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำดใหญ่

พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม

ส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำดใหญ่

พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ตอ้งยื่นเพิ่มเติม

ส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูง

หรืออำคำรขนำดใหญ่
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวน

เอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

พิเศษ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าใบอนุญาต 

      ค่าธรรมเนียม   20   บำท 

      หมายเหตุ   - 

 

2) ค่าธรรมเนียม 

      ค่าธรรมเนียม   0.5   บำท 

      หมายเหตุ  (คิดเป็นตารางเมตรละ 0.50 บาท) 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน          

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 16 /  

www.mae-o.go.th 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

            ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

         - 
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คู่มือส าหรับประชาชน         :  การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             :  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง                            :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้ออ ำเภอพำนจังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง :   

1)  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2543 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริกำรทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา   -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0  วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

       จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน      0  

       จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด   0  

       จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด   0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน   กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ   อ ำเภอพำนจังหวัดเชียงรำย

  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อ้อ   อ าเภอพาน                

จังหวัดเชียงราย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสาร 0-5367-1588 ต่อ 14 /  

www.mae-o.go.th/ ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ  (-) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

                พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำรรับช ำระภำษี

โรงเรือนและท่ีดินจำกทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนนั้น

โดยมีหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขดังนี้ 

http://www.mae-o.go.th/
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           1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เมืองพัทยำ) ประชำสัมพันธ์ขั้นตอน  และวิธีกำรช ำระ

ภำษ ี

          2. แจ้งให้เจ้ำของทรัพย์สินทรำบเพ่ือยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 

          3. เจ้ำของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 

          4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สินและแจ้งกำรประเมินภำษี (ภ.ร.ด.8) 

          5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช ำระภำษี (เจ้ำของทรัพย์สินช ำระภำษีทันทีหรือช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำ) 

          6. เจ้ำของทรัพย์สินด ำเนินกำรช ำระภำษีภำยใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมินกรณีที่เจ้ำของทรัพย์สินช ำระภำษีเกินเวลำ

ที่ก ำหนดจะต้องช ำระเงินเพ่ิมตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด 

          7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้ำของทรัพย์สิน) ไม่พอใจกำรประเมินสำมำรถอุทธรณ์ต่อผู้บริหำรท้องถิ่นได้ภำยใน 15 วันนับแต่ได้รับ

แจ้งกำรประเมินโดยผู้บริหำรท้องถิ่นชี้ขำดและแจ้งเจ้ำของทรัพย์สินทรำบภำยใน 30 วันนับจำกวันที่เจ้ำของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ 

(ภ.ร.ด.9) 

          8. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค ำ

ขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำร

แก้ไข/เพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำร

ประกอบกำรพิจำรณำ 

         9. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังนับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่น

เอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 

         10. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้ว

เห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 

         11. จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

เจ้ำของทรัพย์สินยื่นแบบแสดง

รำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 

เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

ตรวจสอบเอกสำร 

 

3 นำที องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แม่อ้ออ ำเภอพำนจังหวัด

เชียงรำย 

- 

2) 

กำรพิจำรณำ 

 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ

ตรวจสอบรำยกำรทรัพย์สินตำม

แบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน 

7 นำที องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แม่อ้ออ ำเภอพำนจังหวัด

เชียงรำย 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

(ภ.ร.ด.2) และแจ้งกำรประเมิน

ภำษีให้เจ้ำของทรัพย์สิน

ด ำเนินกำรช ำระภำษี 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   10   นำที 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

           ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัวประชำชน

หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย

หน่วยงำนของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ - 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์

โรงเรือนและที่ดินพร้อม

ส ำเนำเช่นโฉนดที่ดิน

ใบอนุญำตปลูกสร้ำง

หนังสือสัญญำซื้อขำย

หรือให้โรงเรือนฯ 

 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐำนกำรประกอบ

กิจกำรพร้อมส ำเนำเช่น

ใบทะเบียนกำรค้ำ

ทะเบียนพำณิชย์ทะเบียน

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมหรือ

ใบอนุญำตประกอบ

กิจกำรค้ำของฝ่ำย

สิ่งแวดล้อม สัญญำ

- 1 1 ชุด - 



คู่มือส ำหรับประชำชน   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ   อ ำเภอพำน   จังหวัดเชียงรำย       หน้า 23 
 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

เช่ำอำคำร 

5) 

หนังสือรับรองนิติบุคคล

และงบแสดงฐำนะ

กำรเงิน (กรณีนิติบุคคล) 

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณี

มอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำร

แทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) คิดจากค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี/ ค่ารายปีคือจ านวนเงิน 

ซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆเช่นให้เช่าเดือนละ 1,000 บาทค่ารายปี คือ 12,000 บาท 

(12,000x12.50/100 = ค่าภาษี 1,500 บาท) 

ค่าธรรมเนียม   12.50   บำท 

หมายเหตุ (เงินเพ่ิม 1. ช าระไม่เกิน  1  เดือนนับแต่วันพ้นก าหนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 

 2. ถ้าเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เพ่ิมร้อยละ 5 ของภาษีท่ีค้าง 3. ถ้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3  

เดือนให้เพ่ิมร้อยละ 7.5 ของภาษีท่ีค้าง 4. ถ้าเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนให้เพิ่มร้อยละ 10 

 ของภาษีที่ค้าง) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน 

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 14 / 

 www.mae-o.go.th 

หมายเหตุ   - 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1. แบบแจ้งรำยกำรเพ่ือเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค ำร้องขอให้พิจำรณำกำรประเมิน 
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ภำษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 

     - 

19. หมายเหตุ 

                    - 

คู่มือส าหรับประชาชน        :   การรับช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            :   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง                           :   กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรรับช ำระภำษีป้ำย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :  

      1)  พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 และแก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534  

6. ระดับผลกระทบ  :  บริกำรทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา   -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0   วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

        จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน      0  

        จ านวนค าขอที่มากที่สุด   0  

        จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด   0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  กำรรับช ำระภำษีป้ำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน   

     จังหวัดเชียงรำย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ 6 ต าบลแม่อ้อ   อ าเภอพาน    

จังหวัดเชียงราย / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ  - 

 

12. หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำยพ.ศ. 2510 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำรรับช ำระภำษีป้ำยแสดงชื่อ

ยี่ห้อหรือเครื่องหมำยที่ใช้เพ่ือกำรประกอบกำรค้ำหรือประกอบกิจกำรอ่ืนหรือโฆษณำกำรค้ำหรือกิจกำรอ่ืนเพื่อหำรำยได้โดยมี

หลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขดังนี้ 

                1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) ประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีกำรเสียภำษี 

                2. แจ้งให้เจ้ำของป้ำยทรำบเพ่ือยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) 

                3. เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) ภำยในเดือนมีนำคม 

                4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยและแจ้งกำรประเมินภำษีป้ำย 

(ภ.ป. 3) 

                5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช ำระภำษี (เจ้ำของป้ำยช ำระภำษีทันทีหรือช ำระภำษีภำยใน 

ก ำหนดเวลำ) 

                6. กรณีที่เจ้ำของป้ำยช ำระภำษีเกินเวลำที่ก ำหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมิน) ต้องช ำระภำษีและเงินเพ่ิม 

                7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้ำของป้ำย) ไม่พอใจกำรประเมินสำมำรถอุทธรณ์ต่อผู้บริหำรท้องถิ่นได้ภำยใน 30 วันนับแต่

ได้รับแจ้งกำรประเมินเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นชี้ขำดและแจ้งให้ผู้เสียภำษีทรำบตำมแบบ (ภ.ป. 5) ภำยในระยะเวลำ 60 วนันับแต่วันที่

ได้รับอุทธรณ์ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำยพ.ศ. 2510 

                8. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้

รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอ

ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและ

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

                9. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอ

หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 

                10. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำน

แล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 

                11. หน่วยงำนจะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 10 

แห่งพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำรพ.ศ. 2558 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดง

รำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) 

เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

2 นำที องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตรวจสอบควำมครบถ้วน

ถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน 

 

จังหวัดเชียงรำย 

2) 

กำรพิจำรณำ 

 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ

ตรวจสอบรำยกำรป้ำยตำม

แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย 

(ภ.ป.1) และแจ้งกำร

ประเมินภำษี 

5 นำที องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

3) 

กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำของป้ำยช ำระภำษี 

 

3 นำที องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 10 นำท ี

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

             ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 10 นำท ี

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนหรือ

บัตรที่ออกให้โดย

หน่วยงำนของรัฐ

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้ำน

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

3) แผนผังแสดง - 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

สถำนที่ตั้งหรือ

แสดงป้ำย

รำยละเอียด

เกี่ยวกบัป้ำยวัน

เดือนปีที่ติดตั้ง

หรือแสดง 

4) 

หลักฐำนกำร

ประกอบกิจกำร

เช่นส ำเนำใบ

ทะเบียนกำรค้ำ

ส ำเนำทะเบียน

พำณิชย์ส ำเนำ

ทะเบียน

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

- 0 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล (กรณีนิติ

บุคคล) พร้อม

ส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

6) 

ส ำเนำ

ใบเสร็จรับเงิน

ภำษีป้ำย (ถ้ำม)ี  

- 0 1 ชุด - 

7) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจ (กรณี

มอบอ ำนำจให้

ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

      15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) ภาษีป้ายต่อ 500 ตร.ซม. แบบอักษรไทยล้วน 

         ค่าธรรมเนียม   3   บำท 

         หมายเหตุ    - 

 

 2) ภาษีป้ายต่อ 500 ตร.ซม. แบบอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมาย 

         ค่าธรรมเนียม   20   บำท 

         หมายเหตุ    - 

 

3) ภาษีป้ายต่อ 500 ตร.ซม. แบบไม่มีอักษรไทย/ อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่หรือต่ ากว่าอักษร

ต่างประเทศ/ป้ายท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไขอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นให้คิดอัตราตาม 1) 2) หรือ 3 

          ค่าธรรมเนียม   40  บำท 

          หมายเหตุ (ป้ายใดเสียต่ ากว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท) 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

              ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

 1) 1. แบบแจ้งรำยกำรเพ่ือเสียภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภำษีป้ำย (ภ.ป. 4) 

     - 

 

19. หมายเหตุ 

            - 
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คู่มือส าหรับประชาชน        :   การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            :   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้ออ าเภอพานจังหวัดเชียงราย 

กระทรวง                           :    กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  : 

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

 2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 

3) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริกำรทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ  : ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30  วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน       0  

       จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด   0  

       จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด   0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน   จังหวัดเชียงรำย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

   1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อ้อ   อ าเภอพาน                

จังหวัดเชียงราย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสาร 0-5367-1588 ต่อ 14 /  

www.mae-o.go.th/ ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)               

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ – 

 

 

http://www.mae-o.go.th/
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

                  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร  ของรัฐที่ได้จัดตั้ง

ตลำดขึ้นตำมอ ำนำจหน้ำที่แต่ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่

รับผิดชอบโดยยื่นค ำขอตำมแบบฟอร์มที่กฎหมำยก ำหนดพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำร    ขออนุญำตตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น ณ 

กลุ่ม/กอง/ฝ่ำย ที่รับผิดชอบ (ระบุ) 

           2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

                  (1) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน 

                  (2) ส ำเนำใบอนุญำตหรือเอกสำรหลักฐำนตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

                  (3) สภำพสุขลักษณะของสถำนประกอบกิจกำรต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ (ตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 

                  (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำตและตำมแบบที่รำชกำรส่วนท้องถิ่น

ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ  :  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุ  ไว้ในคู่มือ

ประชำชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นค ำ

ขอรับใบอนุญำตจัดตั้งตลำด

พร้อมหลักฐำนที่ท้องถิ่น

ก ำหนด 

 

1 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

2) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม

ถูกต้องของค ำขอและควำม

ครบถ้วนของเอกสำร

หลักฐำนทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

เจ้ำหน้ำที่แจ้งต่อผู้ยื่นค ำ

1 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ด ำเนินกำรหำกไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้ในขณะนั้นให้

จัดท ำบันทึกควำมบกพร่อง

และรำยกำรเอกสำรหรือ

หลักฐำนยื่นเพ่ิมเติมภำยใน

ระยะเวลำที่ก ำหนดโดยให้

เจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอลง

นำมไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

3) 

กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนที่ด้ำน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์

ด้ำนสุขลักษณะเสนอ

พิจำรณำออกใบอนุญำต 

กรณีไม่ถูกต้องตำม

หลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะ

แนะน ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้ำน

สุขลักษณะ 

 

 

10 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

4) 

- 

 

กำรแจ้งค ำสั่งออก

ใบอนุญำต/ค ำสั่งไม่อนุญำต 

     1. กรณีอนุญำต 

มีหนังสือแจ้งกำรอนุญำตแก่

ผู้ขออนุญำตทรำบเพ่ือมำรับ

ใบอนุญำตภำยในระยะเวลำ

ทีท่้องถิ่นก ำหนดหำกพ้น

2 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ก ำหนดถือว่ำไม่ประสงค์จะ

รับใบอนุญำตเว้นแต่จะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญำต 

แจ้งค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำต

จัดตั้งตลำดแก่ผู้ขออนุญำต

ทรำบพร้อมแจ้งสิทธิในกำร

อุทธรณ์ 

 

 

5) 

- 

 

ช ำระค่ำธรรมเนียม (กรณีมี

ค ำสั่งอนุญำต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำช ำระ

ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและ

ระยะเวลำที่ท้องถิ่นก ำหนด 

 

 

1 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

             ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

      15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ส ำเนำทะเบียน - 1 1 ฉบับ - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

บ้ำน 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอื่นๆ

ตำมท่ีรำชกำร

ส่วนท้องถิ่น

ประกำศ

ก ำหนด) 

4) 

ใบมอบอ ำนำจ 

(ในกรณีที่มีกำร

มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอืน่ๆ

ตำมท่ีรำชกำร

ส่วนท้องถิ่น

ประกำศ

ก ำหนด) 

5) 

หลักฐำนที่แสดง

กำรเป็นผู้มี

อ ำนำจลงนำม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอื่นๆ

ตำมท่ีรำชกำร

ส่วนท้องถิ่น

ประกำศ

ก ำหนด) 

 

     15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

ส ำเนำใบอนุญำต

ตำมกฎหมำยอ่ืน

ที่เก่ียวข้องเช่น

ส ำเนำใบอนุญำต

สิ่งปลูกสร้ำง

อำคำรหรือ

หลักฐำนแสดงว่ำ

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำน

อ่ืนๆตำมที่

รำชกำรส่วน

ท้องถิ่น

ประกำศ

ก ำหนด) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

อำคำรนั้น

สำมำรถใช้

ประกอบกำรได้

ตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรควบคุม

อำคำร 

2) 

แผนที่โดยสังเขป

แสดงสถำนที่ตั้ง

ตลำด 

- 1 1 ฉบับ ( เอกสำร

และ

หลักฐำน

อ่ืนๆตำมที่

รำชกำรส่วน

ท้องถิ่น

ประกำศ

ก ำหนด) 

3) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขำยของ

และผู้ช่วยขำย

ของในตลำดหรือ

หลักฐำนที่แสดง

ว่ำผ่ำนกำรอบรม

เรื่องสุขำภิบำล

อำหำรตำม

หลักสูตรที่ท้องถิ่น

ก ำหนด 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำน

อ่ืนๆตำมที่

รำชกำรส่วน

ท้องถิ่น

ประกำศ

ก ำหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดขนาดใหญ่ต่อปี 

        ค่าธรรมเนียม   1,000  บำท 

        หมายเหตุ   - 
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2) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดขนาดกลางต่อปี 

        ค่าธรรมเนียม   500  บำท 

        หมายเหตุ   - 

3) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดขนาดเล็กต่อปี 

         ค่าธรรมเนียม   300   บำท 

          หมายเหตุ   - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน 

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 14 /  

www.mae-o.go.th 

หมายเหตุ  - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

19. หมายเหตุ 

          - 
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คู่มือส าหรับประชาชน         :   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม 

                                       อาหารพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             :    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้ออ าเภอพานจังหวัดเชียงราย 

กระทรวง                             :    กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรพื้นที่เกิน 200  

                        ตำรำงเมตร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำร       

                                ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  :   

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

6. ระดับผลกระทบ  :  บริกำรทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา   พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30  วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

         จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน        0  

         จ านวนค าขอที่มากที่สุด     0  

         จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด     0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรพ้ืนที่เกิน 200 ตำรำงเมตร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสาร 0-5367-1588 ต่อ 11 /  

www.mae-o.go.th / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ   - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

              1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

               ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรพ้ืนที่เกิน200 ตำรำงเมตรและมิใช่เป็นกำรขำย

ของในตลำดต้องยื่นขออนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ      โดยยื่นค ำขอตำมแบบฟอร์มที่กฎหมำย

ก ำหนดพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรขออนุญำตตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น    ณ กลุ่ม/ กอง/ ฝ่ำยที่รับผิดชอบ (ระบ)ุ 

              2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

   (1) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน 

   (2) ส ำเนำใบอนุญำตหรือเอกสำรหลักฐำนตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   (3) สภำพสุขลักษณะของสถำนประกอบกิจกำรต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ (ตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 

   (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำตและตำมแบบที่รำชกำรส่วน   

       ท้องถิ่นก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ  :  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน

เรียบร้อยแล้วและแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นค ำ

ขอรับใบอนุญำตจัดตั้ง

สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและ

สถำนที่สะสมอำหำรพ้ืนที่

เกิน 200 ตำรำงเมตรพร้อม

หลักฐำนที่ท้องถิ่นก ำหนด 

 

1 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

2) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม

ถูกต้องของค ำขอและควำม

ครบถ้วนของเอกสำร

หลักฐำนทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

1 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เจ้ำหน้ำที่แจ้งต่อผู้ยื่นค ำ

ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ด ำเนินกำรหำกไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้ในขณะนั้นให้

จัดท ำบันทึกควำมบกพร่อง

และรำยกำรเอกสำรหรือ

หลักฐำนยื่นเพ่ิมเติมภำยใน

ระยะเวลำที่ก ำหนดโดยให้

เจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอลง

นำมไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

3) 

กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนที่ด้ำน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์

ด้ำนสุขลักษณะเสนอ

พิจำรณำออกใบอนุญำต 

กรณีไม่ถูกต้องตำม

หลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะ

แนะน ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้ำน

สุขลักษณะ 

 

 

10 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

4) 

- 

 

กำรแจ้งค ำสั่งออก

ใบอนุญำต/ค ำสั่งไม่อนุญำต 

    1. กรณีอนุญำต 

มีหนังสือแจ้งกำรอนุญำตแก่

ผู้ขออนุญำตทรำบเพ่ือมำรับ

ใบอนุญำตภำยในระยะเวลำ

2 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ที่ท้องถิ่นก ำหนดหำกพ้น

ก ำหนดถือว่ำไม่ประสงค์จะ

รับใบอนุญำตเว้นแต่จะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตวัอันสมควร 

     2. กรณีไม่อนุญำต 

แจ้งค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำต

จัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร

และสถำนที่สะสมอำหำร

พ้ืนที่เกิน 200 ตำรำงเมตร

แก่ผู้ขออนุญำตทรำบพร้อม

แจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ 

 

5) 

- 

 

ช ำระค่ำธรรมเนียม (กรณีมี

ค ำสั่งอนุญำต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำช ำระ

ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและ

ระยะเวลำที่ท้องถิ่นก ำหนด 

 

1 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

            ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

   15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 



คู่มือส ำหรับประชำชน   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ   อ ำเภอพำน   จังหวัดเชียงรำย       หน้า 40 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอื่นๆ

ตำมท่ีรำชกำร

ส่วนท้องถิ่น

ประกำศ 

ก ำหนด ) 

4) 

ใบมอบอ ำนำจ 

(ในกรณีที่มีกำร

มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอื่นๆ

ตำมท่ีรำชกำร

ส่วนท้องถิน่

ประกำศ 

ก ำหนด ) 

5) 

หลักฐำนที่แสดง

กำรเป็นผู้มี

อ ำนำจลงนำม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอื่นๆ

ตำมท่ีรำชกำร

ส่วนท้องถิ่น

ประกำศ 

ก ำหนด ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

ส ำเนำใบอนุญำต

ตำมกฎหมำยอ่ืน

ที่เก่ียวข้องเช่น

ส ำเนำใบอนุญำต

สิ่งปลูกสร้ำง

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำน

อ่ืนๆตำมที่

รำชกำรส่วน

ท้องถิ่น
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

อำคำรตำม

กฎหมำยว่ำด้วย

กำรควบคุม

อำคำรของสถำน

ประกอบกำร 

ประกำศ

ก ำหนด ) 

2) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนุญำตผู้ช่วย

จ ำหน่ำยอำหำร

และผู้ปรุงอำหำร 

- 1 0 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำน

อ่ืนๆตำมที่

รำชกำรส่วน

ท้องถิ่น

ประกำศ

ก ำหนด ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน  

200 ตาราเมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน 

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 11 / 

 www.mae-o.go.th 

หมายเหตุ   - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

19. หมายเหตุ 

            - 
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คู่มือส าหรับประชาชน         :   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 

                                       พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             :    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง                            :    กระทรวงพาณิชย์ 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ 

                              จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ                     

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  จดทะเบียน  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  : 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ 

ของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ 

แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียน 

พาณิชย์ พ.ศ. 2555   

9) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลข 

ทะเบียนพาณิชย์และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ  :  ส่วนภูมิภำค, ท้องถิ่น 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ   อ ำเภอพำน   จังหวัดเชียงรำย       หน้า 43 
 

 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา     

             ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพำณิชย์ภำยใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจกำร  

(มำตรำ 11) แห่งพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 

 ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0    นำที 

9. ข้อมูลสถิติ 

         จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน       0  

         จ านวนค าขอที่มากที่สุด    0  

         จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด    0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็น

บุคคลธรรมดำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 199 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย 57120 053671588 ต่อ 11 www.mae-o.go.th/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพำณิชย์ภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจกำร   

(มำตรำ 11) 

2. ผู้ประกอบพำณิชยกิจสำมำรถยื่นจดทะเบียนพำณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียน 

แทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำรเป็นผู้ลงลำยมือชื่อรับรองรำยกำรในค ำขอจดทะเบียนและ 

เอกสำรประกอบค ำขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค ำขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ ำนำจสำมำรถขอได้จำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ 

ดำวน์โหลดจำก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ  :  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชำชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถ

พิจำรณำได้เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค ำขอจะต้อง

ด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดย

เจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบส ำเนำบันทึกควำมพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือ

http://www.mae-o.go.th/
http://www.dbd.go.th/
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ผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

นำยทะเบียนตรวจพิจำรณำ

เอกสำร/แจ้งผล 

 

5 นำที องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

2) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับช ำระ

ค่ำธรรมเนียม 

 

1 นำที องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

3) 

กำรพิจำรณำ 

 

นำยทะเบียนรับจดทะเบียน/

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลเข้ำ

ระบบ/จัดเตรียมใบส ำคัญ

กำรจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/ส ำเนำเอกสำร 

10 นำที องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

4) 

กำรลงนำม/

คณะกรรมกำรมีมติ 

 

นำยทะเบียนตรวจเอกสำร

และลงนำม/มอบใบทะเบียน

พำณิชย์ให้ผู้ยื่นค ำขอ 

 

4 นำที องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 20 นำท ี

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนำม

รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 

2) 

ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนำม

รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

ค ำขอจดทะเบียน

พำณิชย์ (แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำ 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือให้ควำม

ยินยอมให้ใช้

สถำนที่ตั้ง

ส ำนักงำนแห่ง

ใหญ่โดยให้

เจ้ำของร้ำนหรือ

เจ้ำของกรรมสิทธิ์

ลงนำมและให้มี

พยำนลงชื่อ

รับรองอย่ำงน้อย 

1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้

ประกอบ

พำณิชยกิจ

มิได้เป็นเจ้ำ

บ้ำน ) 

3) 

ส ำเนำทะเบียน

บ้ำนที่แสดงให้

เห็นว่ำผู้ให้ควำม

ยินยอมเป็นเจ้ำ

บ้ำนหรือส ำเนำ

สัญญำเช่ำโดยมี

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้

ประกอบ

พำณิชยกิจ

มิได้เป็นเจ้ำ

บ้ำน ) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ผู้ให้ควำมยินยอม

เป็นผู้เช่ำหรือ

เอกสำรสิทธิ์อย่ำง

อ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของ

กรรมสิทธิ์เป็น

ผู้ให้ควำมยินยอม

พร้อมลงนำม

รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

4) 

แผนที่แสดง

สถำนที่ซึ่งใช้

ประกอบพำณิชย

กิจและสถำนที่

ส ำคัญบริเวณ

ใกล้เคียง

โดยสังเขปพร้อม

ลงนำมรับรอง

เอกสำร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจ (ถ้ำมี) 

พร้อมปิดอำกร

แสตมป์ 10 บำท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส ำเนำบัตร

ประจ ำตัว

ประชำชนของ

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

(ถ้ำมี) พร้อมลง

นำมรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) ส ำเนำหนังสือ - 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

อนุญำตหรือ

หนังสือรับรองให้

เป็นผู้จ ำหน่ำย

หรือให้เช่ำสินค้ำ

ดังกล่ำวจำก

เจ้ำของลิขสิทธิ์

ของสินค้ำที่ขำย

หรือให้เช่ำหรือ

ส ำเนำ

ใบเสร็จรับเงิน

ตำมประมวล

รัษฎำกรหรือ

หลักฐำนกำรซื้อ

ขำยจำก

ต่ำงประเทศ

พร้อมลงนำม

รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

ประกอบ

พำณิชย

กิจกำรขำย

หรือให้เช่ำ

แผ่นซีดีแถบ

บันทึกวีดิทัศน์

แผ่นวีดิทัศน์ดี

วีดีหรือแผ่นวีดี

ทัศน์ระบบ

ดิจิทัลเฉพำะ 

ที่เก่ียวกับกำร

บันเทิง) 

8) 

หนังสือชี้แจง

ข้อเท็จจริงของ

แหล่งที่มำของ

เงินทุนและ

หลักฐำนแสดง

จ ำนวนเงินทุน

หรืออำจมำพบ

เจ้ำหน้ำที่เพ่ือท ำ

บันทึกถ้อยค ำ

เกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงของ

แหล่งที่มำของ

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบ

พำณิชย

กิจกำรค้ำ 

อัญมณีหรือ

เครื่องประดับ

ซึ่งประดับ

ด้วยอัญมณี) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

เงินทุนพร้อม

แสดงหลักฐำน

แสดงจ ำนวน

เงินทุนก็ได้ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

4) 

 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 

        ค่าธรรมเนียม   50  บำท 

        หมายเหตุ    - 

ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์ 

        ค่าธรรมเนียม   30  บำท 

        หมายเหตุ    - 

ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

        ค่าธรรมเนียม   20  บำท 

        หมายเหตุ    - ให้เรียกเก็บครั้งละ 

ค่าธรรมเนียมการขอให้อัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 

ของผู้ประกอบพาณิชยการรายหนึ่งให้เรียกเก็บฉบับละ 

        ค่าธรรมเนียม   30  บำท 

        หมายเหตุ    กรณีเอกสารทางทะเบียนในรายหนึ่งมีหลายค าขอและผู้ขอประสงค์จะให้ 

อัดส าเนาทุกค าขอ แต่ละค าขอจะถือว่าเป็นฉบับหนึ่งซึ่งจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอีกฉบับละ 30 บาท 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน   ร้องเรียนณช่องทำงที่ยื่นค ำขอ 

หมายเหตุ    - 

2) ช่องทางการร้องเรียน   ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ 

หมายเหตุ   (0-2547-4446-7 ) 

3) ช่องทางการร้องเรียน   โทรศัพท์ : Call Center 1570 

หมายเหตุ    - 

4) ช่องทางการร้องเรียน   เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ    - 

5) ช่องทางการร้องเรียน   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขท่ี 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน 
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หมายเหตุ   - 

6) ช่องทางการร้องเรียน  ส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำจังหวัดเชียงรำยศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย  ชั้น 3  

ถ.แม่ฟ้ำหลวง. ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงรำย 57100 โทร. 0 5374 4115-6 โทรสำร. 0 5374 4116 

หมายเหตุ   - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบทพ. 

         - 

19. หมายเหตุ 

          - 
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คู่มือส าหรับประชาชน         :   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             :   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง                             :   กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ  : บริกำรทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา    -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0   วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

         จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน      0  

         จ านวนค าขอที่มากที่สุด   0  

         จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด   0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำนจังหวัดเชียงรำย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

 1) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน 

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 11 / 

 www.mae-o.go.th 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘

ก ำหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบฯและมีควำมประสงค์จะขอรับกำรสงเครำะห์   ให้ยื่นค ำขอต่อผู้บริหำรท้องถิ่น

ที่ตนมีผู้ล ำเนำอยู่กรณีไม่สำมำรถเดินทำงมำยื่นค ำขอรับกำรสงเครำะห์ด้วยตนเองได้  จะมอบอ ำนำจให้ผู้อุปกำระมำด ำเนินกำรก็ได้ 
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หลักเกณฑ์ 

 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเครำะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้ 

          1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว 

          2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          3. มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขำดผู้อุปกำระเลี้ยงดูหรือไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ในกำร

ขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับควำมเดือดร้อนกว่ำหรือผู้ที่มีปัญหำซ้ ำซ้อนหรือผู้ที่อยู่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล

ทุรกันดำรยำกต่อกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำก่อน 

 วิธีการ 

       1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยตนเองหรือมอบอ ำนำจให้ผู้อุปกำระมำด ำเนินกำรก็ได้ 

        2. ผู้ป่วยเอดส์รับกำรตรวจสภำพควำมเป็นอยู่คุณสมบัติว่ำสมควรได้รับกำรสงเครำะห์หรือไม่โดยพิจำรณำจำกควำมเดือดร้อน

เป็นผู้ที่มีปัญหำซ้ ำซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อำศัยอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำรยำกต่อกำรเข้ำถึงบริกำร 

ของรัฐ 

         3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ำยที่อยู่ถือว่ำขำดคุณสมบัติตำมนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นควำมประสงค์ 

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ำยไปเพ่ือพิจำรณำใหม่ 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับกำร

สงเครำะห์หรือผู้รับมอบ

อ ำนำจยื่นค ำขอพร้อม

เอกสำรหลักฐำนและ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้อง

ขอลงทะเบียนและเอกสำร

หลักฐำนประกอบ 

45 นำที องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

 

 

 

- 

2) 

กำรพิจำรณำ 

 

ออกใบนัดหมำยตรวจสภำพ

ควำมเป็นอยู่และคุณสมบัติ 

 

15 นำที องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

3) กำรพิจำรณำ ตรวจสภำพควำมเป็นอยู่และ 3 วัน องค์กำรบริหำร - 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับ

กำรสงเครำะห์ 

 

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

4) 

กำรพิจำรณำ 

 

จัดท ำทะเบียนประวัติพร้อม

เอกสำรหลักฐำนประกอบ

ควำมเห็นเพื่อเสนอผู้บริหำร

พิจำรณำ 

 

2 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

5) 

กำรพิจำรณำ 

 

พิจำรณำอนุมัติ 

 

7 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 13 วัน 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

            ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

     15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงำน

ของรัฐที่มีรูปถ่ำย

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้ำน

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

3) 
สมุดบัญชีเงินฝำก

ธนำคำรพร้อม

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ส ำเนำ (กรณีท่ีผู้

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้ประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้ป่วยเอดส์

ประสงค์ขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ 

ผ่ำนธนำคำร) 

4) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจ (กรณี

มอบอ ำนำจให้

ด ำเนินกำรแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงำน

ของรัฐที่มีรูปถ่ำย

พร้อมส ำเนำของ

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

(กรณีมอบอ ำนำจ

ให้ด ำเนินกำร

แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงินฝำก

ธนำคำรพร้อม

ส ำเนำของผู้รับ

มอบอ ำนำจ 

(กรณีท่ีผู้ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับเงิน

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้ป่วยเอดส์

ผ่ำนธนำคำรของ

ผู้รับมอบอ ำนำจ) 

 

     15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

          ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน 

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 15 /  

www.mae-o.go.th 

หมายเหตุ   - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

          ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

            - 
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คู่มือส าหรับประชาชน         :   การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             :    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง                             :   กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  ขึ้นทะเบียน  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2553 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริกำรทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา   -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0   นำท ี

9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน       0  

    จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด   0  

        จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด   0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้ออ ำเภอพำน  

จังหวัดเชียงรำย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน 

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 11 / 

 www.mae-o.go.th 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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   ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2553 ก ำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปีให้คนพิกำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร  ในปีงบประมำณ

ถัดไปณที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิล ำเนำหรือสถำนที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

 หลักเกณฑ์ 

ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้ 

  1. มีสัญชำติไทย 

          2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมทะเบียนบ้ำน 

          3. มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

          4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในควำมอุปกำรของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ 

ในกำรยื่นค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำรคนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรจะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรโดย

รับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมคนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบำล

แล้วแต่กรณีในกรณีท่ีคนพิกำรเป็นผู้เยำว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือคนไร้ควำมสำมำรถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้

พิทักษ์หรือผู้อนุบำลแล้วแต่กรณียื่นค ำขอแทนโดยแสดงหลักฐำนกำรเป็นผู้แทนดังกล่ำว 

 

 วิธีการ 

          1. คนพิกำรที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยควำมพิกำรในปีงบประมำณถัดไปให้คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรผู้แทน 

โดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบำลแล้วแต่กรณียื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถำนที่และ

ภำยในระยะเวลำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนด 

           2. กรณีคนพิกำรที่ได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำให้ถือว่ำเป็นผู้ได้

ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเบี้ยควำมพิกำรตำมระเบียบนี้แล้ว 

          3. กรณีคนพิกำรที่มีสิทธิได้รับเบี้ยควำมพิกำรได้ย้ำยที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยควำมพิกำรต้องไปแจ้งต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ำยไป 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย

ควำมพิกำรในปีงบประมำณ

ถัดไปหรือผู้รับมอบอ ำนำจ

ยื่นค ำขอพร้อมเอกสำร

หลักฐำนและเจ้ำหน้ำที่

10 นำที องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตรวจสอบค ำร้องขอ

ลงทะเบียนและเอกสำร

หลักฐำนประกอบ 

 

2) 

กำรพิจำรณำ 

 

ออกใบรับลงทะเบียนตำม

แบบยื่นค ำขอลงทะเบียนให้

ผู้ขอลงทะเบียน 

 

5 นำที องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 นำท ี

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

               ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน   15  นำท ี

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัวคน

พิกำรตำม

กฎหมำยว่ำด้วย

กำรส่งเสริมกำร

คุณภำพชีวิตคน

พิกำรพร้อม

ส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้ำน

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝำก

ธนำคำรพร้อม

ส ำเนำ (กรณีท่ีผู้

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ขอรับเงินเบี้ย

ควำมพิกำร

ประสงค์ขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

ผ่ำนธนำคำร) 

4) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกโดย

หน่วยงำนของรัฐ

ที่มีรูปถ่ำยพร้อม

ส ำเนำของผู้ดูแล

คนพิกำรผู้แทน

โดยชอบธรรมผู้

พิทักษ์ผู้อนุบำล

แล้วแต่กรณี 

(กรณียื่นค ำขอ

แทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) 

สมุดบัญชีเงินฝำก

ธนำคำรพร้อม

ส ำเนำของผู้ดูแล

คนพิกำรผู้แทน

โดยชอบธรรมผู้

พิทักษ์ผู้อนุบำล

แล้วแต่กรณี 

(กรณีท่ีคนพิกำร

เป็นผู้เยำว์ซึ่งมี

ผู้แทนโดยชอบคน

เสมือนไร้

ควำมสำมำรถ

หรือคนไร้

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ควำมสำมำรถให้

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์หรือ

ผู้อนุบำลแล้วแต่

กรณีกำรยื่นค ำขอ

แทนต้องแสดง

หลักฐำนกำรเป็น

ผู้แทนดังกล่ำว) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

               ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน 

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 11 /  

www.mae-o.go.th 

หมายเหตุ    - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 

             - 

19. หมายเหตุ 

              - 
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คู่มือส าหรับประชาชน         :   การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             :   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง                             :   กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  ขึ้นทะเบียน  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริกำรทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา    -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0  วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

   จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน      0  

     จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด   0  

     จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด   0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  

จังหวัดเชียงรำย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน 

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 11 / 

 www.mae-o.go.th 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 

ก ำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมำณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนมำ

ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิล ำเนำณส ำนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถำนที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

 หลักเกณฑ์ 

      1. มีสัญชำติไทย 

      2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมทะเบียนบ้ำน 

      3. มีอำยุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนภำครัฐรัฐวิสำหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้แก่ผู้รับบ ำนำญเบี้ยหวัดบ ำนำญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอำยุที่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐ  หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่ำตอบแทนรำยได้ประจ ำหรือผลประโยชน์อย่ำงอ่ืนที่รัฐหรือองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ำ

ยกเว้นผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ตำมระเบียบกระทรวง 

มหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 

  ในกำรยื่นค ำขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผู้สูงอำยุจะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอำยุโดยวิธี

ใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

         1. รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 

         2. โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รับมอบ

อ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 

  

         วิธีการ 

       1. ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในปีงบประมำณถัดไปยื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นณสถำนที่และภำยในระยะเวลำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนดด้วยตนเองหรือมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นด ำเนินกำรได้ 

       2. กรณีผู้สูงอำยุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำให้ถือว่ำเป็นผู้ได้

ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุตำมระเบียบนี้แล้ว 

       3. กรณีผู้สูงอำยุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ำยที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ำยไป 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยัง 10 นำที องค์กำรบริหำร - 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ชีพผู้สูงอำยุในปีงบประมำณ

ถัดไปหรือผู้รับมอบอ ำนำจ

ยื่นค ำขอพร้อมเอกสำร

หลักฐำนและเจ้ำหน้ำที่

ตรวจสอบค ำร้องขอ

ลงทะเบียนและเอกสำร

หลักฐำนประกอบ 

 

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

2) 

กำรพิจำรณำ 

 

ออกใบรับลงทะเบียนตำม

แบบยื่นค ำขอลงทะเบียนให้ 

ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ

มอบอ ำนำจ 

 

 

5 นำที องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 นำท ี

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

             ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน  15  นำท ี

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

    15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงำน

ของรัฐที่มีรูปถ่ำย

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

2) 
ทะเบียนบ้ำน

พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝำก

ธนำคำรพร้อม

ส ำเนำ (กรณีท่ีผู้

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้ประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอำยุ

ประสงค์ขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

ผ่ำนธนำคำร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจ (กรณี

มอบอ ำนำจให้

ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ ำตัว

ประชำชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงำน

ของรัฐที่มีรูปถ่ำย

พร้อมส ำเนำของ

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

(กรณีมอบอ ำนำจ

ให้ด ำเนินกำร

แทน) 

 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝำก

ธนำคำรพร้อม

ส ำเนำของผู้รับ

- 1 1 ชุด - 



คู่มือส ำหรับประชำชน   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ   อ ำเภอพำน   จังหวัดเชียงรำย       หน้า 64 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

มอบอ ำนำจ 

(กรณีผู้ขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

ประสงค์ขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

ผ่ำนธนำคำรของ

ผู้รับมอบอ ำนำจ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

          ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

 1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน 

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 11 / 

www.mae-o.go.th 

หมายเหตุ     - 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

     -     

19. หมายเหตุ 

          - 
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คู่มือส าหรับประชาชน         :   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             :   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง                            :    กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  : 

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

2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริกำรทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30  วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

     จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน        0  

         จ านวนค าขอที่มากที่สุด     0  

         จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด     0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอ

พำน  จังหวัดเชียงรำย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อเลขท่ี 199 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสาร 0-5367-1588 ต่อ 14 / 

 www.mae-o.go.th/ ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ      - 

 

 

http://www.mae-o.go.th/
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพในแต่ละประเภทกิจกำร (ตำมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด

ไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจกำรที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค ำขอตำมแบบฟอร์มที่กฎหมำยก ำหนดพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรขออนุญำตตำมข้อก ำหนดของ

ท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ำยที่รับผิดชอบ (ระบุ) 

    2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

     (1) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน 

     (2) ส ำเนำใบอนุญำตหรือเอกสำรหลักฐำนตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมประเภทกิจกำรที่ขออนุญำต 

     (3) สภำพสุขลักษณะของสถำนประกอบกิจกำรแต่ละประเภทกิจกำรต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ 

    (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำตและตำมแบบท่ีรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ  :  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน

เรียบร้อยแล้วและแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นค ำ

ขอรับใบอนุญำตประกอบ

กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ

สุขภำพ (แต่ละประเภท

กิจกำร) พร้อมหลักฐำนที่

ท้องถิ่นก ำหนด 

 

1 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

2) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม

ถูกต้องของค ำขอและควำม

ครบถ้วนของเอกสำร

หลักฐำนทันที 

1 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

เจ้ำหน้ำที่แจ้งต่อผู้ยื่นค ำ

ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ด ำเนินกำรหำกไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้ในขณะนั้นให้

จัดท ำบันทึกควำมบกพร่อง

และรำยกำรเอกสำรหรือ

หลักฐำนยื่นเพ่ิมเติมภำยใน

ระยะเวลำที่ก ำหนดโดยให้

เจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอลง

นำมไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

 

3) 

กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนที่ด้ำน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์

ด้ำนสุขลักษณะเสนอ

พิจำรณำออกใบอนุญำต 

กรณีไม่ถูกต้องตำม

หลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะ

แนะน ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้ำน

สุขลักษณะ 

 

10 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

4) 

- 

 

กำรแจ้งค ำสั่งออก

ใบอนุญำต/ค ำสั่งไม่อนุญำต 

    1. กรณีอนุญำต 

มีหนังสือแจ้งกำรอนุญำตแก่

ผู้ขออนุญำตทรำบเพ่ือมำรับ

2 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนุญำตภำยในระยะเวลำ

ที่ท้องถิ่นก ำหนดหำกพ้น

ก ำหนดถือว่ำไม่ประสงค์จะ

รับใบอนุญำตเว้นแต่จะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญำต 

แจ้งค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรที่เป็น

อันตรำยต่อสุขภำพ (ในแต่

ละประเภทกิจกำร) แก่ผู้ขอ

อนุญำตทรำบพร้อมแจ้งสิทธิ

ในกำรอุทธรณ์ 

 

 

5) 

- 

 

ช ำระค่ำธรรมเนียม (กรณีมี

ค ำสั่งอนุญำต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำช ำระ

ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและ

ระยะเวลำที่ท้องถิ่นก ำหนด 

(ตำมประเภทกิจกำรที่เป็น

อันตรำยต่อสุขภำพที่มี

ข้อก ำหนดของท้องถิ่น)  

 

 

1 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

             ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

     15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอื่นๆ

ตำมท่ีรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

4) 

ใบมอบอ ำนำจ 

(ในกรณีที่มีกำร

มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอื่นๆ

ตำมท่ีรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

5) 

หลักฐำนที่แสดง

กำรเป็นผู้มี

อ ำนำจลงนำม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอื่นๆ

ตำมท่ีรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
ส ำเนำเอกสำร

สิทธิ์หรือสัญญำ

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอื่นๆ
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

เช่ำหรือสิทธิอ่ืนใด

ตำมกฎหมำยใน

กำรใช้ประโยชน์

สถำนที่ที่ใช้

ประกอบกิจกำร

ในแต่ละประเภท

กิจกำร 

ตำมท่ีรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

2) 

หลักฐำนกำร

อนุญำตตำม

กฎหมำยว่ำด้วย

กำรควบคุม

อำคำรที่แสดงว่ำ

อำคำรดังกล่ำว

สำมำรถใช้

ประกอบกิจกำร

ตำมท่ีขออนุญำต

ได้ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอื่นๆ

ตำมท่ีรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

3) 

ส ำเนำใบอนุญำต

ตำมกฎหมำยอ่ืน

ที่เก่ียวข้องในแต่

ละประเภท

กิจกำรเช่น

ใบอนุญำตตำม

พ.ร.บ. โรงงำน

พ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคุม

อำคำรพ.ศ. 2522 

พ.ร.บ. โรงแรม

พ.ศ. 2547 

พ.ร.บ. กำร

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอื่นๆ

ตำมท่ีรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

เดินเรือในน่ำนน้ ำ

ไทยพ.ศ. 2546 

เป็นต้น 

4) 

เอกสำรหรือ

หลักฐำนเฉพำะ

กิจกำรที่กฎหมำย

ก ำหนดให้มีกำร

ประเมินผล

กระทบเช่น

รำยงำนกำร

วิเครำะห์

ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) 

รำยงำนกำร

ประเมินผล

กระทบต่อ

สุขภำพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอื่นๆ

ตำมท่ีรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

5) 

ผลกำรตรวจวัด

คุณภำพด้ำน

สิ่งแวดล้อม (ใน

แต่ละประเภท

กิจกำรที่ก ำหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอื่นๆ

ตำมท่ีรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 

6) 

ใบรับรองแพทย์

และหลักฐำน

แสดงว่ำผ่ำนกำร

อบรมเรื่อง

สุขำภิบำลอำหำร 

(กรณียื่นขอ

อนุญำตกิจกำรที่

- 1 0 ฉบับ (เอกสำรและ

หลักฐำนอื่นๆ

ตำมท่ีรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นประกำศ

ก ำหนดในแต่ละ

ประเภทกิจกำร) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

เกี่ยวข้องกับ

อำหำร) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการเลี้ยงสุกรเกิน 50 ตัวข้ึนไป      

ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

หมายเหตุ   - 

 

2) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ านมเกิน 10 ตัวข้ึนไป    

ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

หมายเหตุ   - 

 

3) .อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการต้มกลั่นแอลกอฮอล์สุรา/เบียร์/น้ าส้มสายชู    

ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

หมายเหตุ   - 

 

4) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการสีข้าวโดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 15 แรงม้า  

ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

หมายเหตุ    - 

 

5) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการท า/สะสมปุ๋ยพ้ืนที่ไม่เกิน  200 ตร.ม = 100 บาท /พื้นที่มากกว่า 200 

ตร.ม = 200 

หมายเหตุ   - 

 

6) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการต่อโลหะโดยใช้ไฟฟ้า/แก๊ส/เครื่องจักรพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.

ค่าธรรมเนียม  300  บำท 

หมายเหตุ   - 

7) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการต่อประกอบ/ซ่อมเครื่องจักรเครื่องยนต์รถยนต์พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. 

= 300 บาทพื้นที่มากกว่า 200 ตร.ม = 500 บาท 

หมายเหตุ   - 
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8) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการล้างอัดฉีดรถยนต์ 

ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

หมายเหตุ   - 

 

9) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการเลื่อยและซอยไม้พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. = 100 บาทพื้นที่มากกว่า 

200 ตร.ม = 300 บาท 

หมายเหตุ   - 

 

10) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการสะสมน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 – 5,000  ลิตรประเภท 2 ไม่เกิน 2,500 

ลิตร (ม.1, 11, 9, 19)  =500 บาท /5,000 ลิตรขึ้นไปประเภทท่ี 3 (ม.13, 3) = 1,000 บาท 

หมายเหตุ   - 

 

11) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการซ่อมเรื่องอิเล็กทรอนิกส์พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. = 100 บาทพื้นที่

มากกว่า 200 ตร.ม = 300 บาท 

หมายเหตุ   - 

12) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการสะสมวัตถุของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ (รับซื้อของเก่า)  

ค่าธรรมเนียม  500   บำท 

หมายเหตุ   - 

 

13) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการใสเจาะขุดร่องท าคิ้วและตัดไม้ด้วยเครื่องจักรพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. = 

100 บาทพื้นที่มากกว่า 200 ตร.ม = 300 บาท 

หมายเหตุ   - 

 

14) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการแต่งผม  

ค่าธรรมเนียม  100   บำท 

หมายเหตุ   - 

 

15) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการท าสิ่งของเครื่องใช้ด้วยวัตถุซีเมนต์หรือวัตถุคล้ายคลึงใช้เครื่องจักร = 

500 บาท / ไม่ใช้เครื่องจักร = 200 บาท 

หมายเหตุ   - 
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16) อัตราค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการการสะสมซีเมนต์หรือวัตถุคล้ายคลึงไม่เกิน 5,000 กก. = 500 บาท /ตั้งแต่ 

5,000 กก. ขึ้นไป = 800 บาท 

หมายเหตุ   - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน 

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 11 / 

 www.mae-o.go.th 

หมายเหตุ    - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

19. หมายเหตุ 

           - 
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คู่มือส าหรับประชาชน         :  การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ข้อบัญญัติต าบลแม่อ้อ เร่ือง ตลาด  

                                      พ.ศ. 2548 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             :   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง                             :   กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด ตำมข้อบัญญัติต ำบลแม่อ้อ เรื่อง ตลำด  พ.ศ.2548 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  : 

1) พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

3) ข้อบัญญัติต าบลแม่อ้อเรื่องตลาด พ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริกำรทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  ข้อบัญญัติต ำบลแม่อ้อ เรื่อง ตลำด  พ.ศ. 2548  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 1  ปี 

9. ข้อมูลสถิติ 

   จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน      0  

         จ านวนค าขอที่มากที่สุด    0  

         จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด    0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ข้อบัญญัติต ำบลแม่อ้อ เรื่อง ตลำด  พ.ศ. 2548  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 199 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย 57120 053671588 ต่อ 14 www.mae-o.go.th/ ติดต่อด้วยตนเอง  ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ    - 

 

 

 

http://www.mae-o.go.th/%20ติดต่อด้วยตนเอง
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐ     ที่ได้จัดตั้งตลำดขึ้น

ตำมอ ำนำจหน้ำที่แต่ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ   

โดยยื่นค ำขอตำมแบบฟอร์มที่กฎหมำยก ำหนด  พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรขออนุญำตตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/ กอง/ ฝ่ำยที่

รับผิดชอบ (ระบุ) 

         2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

   (1) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน 

   (2) ส ำเนำใบอนุญำตหรือเอกสำรหลักฐำนตำมกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   (3) สภำพสุขลักษณะของสถำนประกอบกิจกำรต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ (ตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 

   (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำตและตำมแบบท่ีรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ : ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน

เรียบร้อยแล้วและแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นค ำ

ขอรับใบอนุญำตจัดตั้งตลำด

พร้อมหลักฐำนที่ท้องถิ่น

ก ำหนด 

 

1 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

2) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม

ถูกต้องของค ำขอและควำม

ครบถ้วนของเอกสำร

หลักฐำนทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

เจ้ำหน้ำที่แจ้งต่อผู้ยื่นค ำ

1 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ด ำเนินกำรหำกไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้ในขณะนั้นให้

จัดท ำบันทึกควำมบกพร่อง

และรำยกำรเอกสำรหรือ

หลักฐำนยื่นเพ่ิมเติมภำยใน

ระยะเวลำที่ก ำหนดโดยให้

เจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอลง

นำมไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

 

3) 

กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนที่ด้ำน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์

ด้ำนสุขลักษณะเสนอ

พิจำรณำออกใบอนุญำต 

กรณีไม่ถูกต้องตำม

หลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะ

แนะน ำให้ปรับปรุงแก้ไขด้ำน

สุขลักษณะ 

 

 

 

10 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

4) 

- 

 

กำรแจ้งค ำสั่งออก

ใบอนุญำต/ค ำสั่งไม่อนุญำต 

     1. กรณีอนุญำต 

มีหนังสือแจ้งกำรอนุญำตแก่

ผู้ขออนุญำตทรำบเพ่ือมำรับ

ใบอนุญำตภำยในระยะเวลำ

2 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ที่ท้องถิ่นก ำหนดหำกพ้น

ก ำหนดถือว่ำไม่ประสงค์จะ

รับใบอนุญำตเว้นแต่จะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญำต 

แจ้งค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำต

จัดตั้งตลำดแก่ผู้ขออนุญำต

ทรำบพร้อมแจ้งสิทธิในกำร

อุทธรณ์ 

 

 

5) 

- 

 

ช ำระค่ำธรรมเนียม (กรณีมี

ค ำสั่งอนุญำต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำช ำระ

ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและ

ระยะเวลำที่ท้องถิ่นก ำหนด 

 

 

1 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

(ตำม

ข้อบัญญัติ

ต ำบลแม่อ้อ

เรื่องตลำด 

พ.ศ. 2548) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

                ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

   15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

ใบมอบอ ำนำจ 

(ในกรณีที่มีกำร

มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบับ - 

5) 

หลักฐำนที่แสดง

กำรเป็นผู้มี

อ ำนำจลงนำม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดขนาดใหญ่ 

       ค่าธรรมเนียม   1,000  บำท 

       หมายเหตุ   - 

 

2) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดขนาดกลาง 

       ค่าธรรมเนียม   500  บำท 

       หมายเหตุ   - 

 

3) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดขนาดเล็ก 

       ค่าธรรมเนียม   300  บำท 

       หมายเหตุ    - 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ   อ ำเภอพำน   จังหวัดเชียงรำย       หน้า 80 
 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน 

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 11 /  

www.mae-o.go.th 

หมายเหตุ    - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

             ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

             - 
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คู่มือส าหรับประชาชน         :   การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ตามข้อบัญญตัิต าบลแม่อ้อ เร่ือง ภาษ ี

                                       บ ารุงท้องที ่พ.ศ. 2550 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             :    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง                            :     กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ ตำมข้อบัญญัติต ำบลแม่อ้อ เรื่อง ภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อ่ืนๆ (เช่นกำรออกผลกำรวิเครำะห์ / ให้ควำมเห็นชอบ)  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  : 

1) ข้อบัญญัตต าบลแม่อ้อ เรื่อง ภาษีบ ารุงทอ้งที ่พ.ศ. 2550 

2) พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

3) พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริกำรทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา   พระรำชบัญญัตภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 4  ปี 

9. ข้อมูลสถิติ 

      จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน       0  

          จ านวนค าขอที่มากที่สุด   0  

          จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด   0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  ข้อบัญญัติต ำบลแม่อ้อ เรื่อง ภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อเลขท่ี 199 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสาร 0-5367-1588 ต่อ 14 /  

www.mae-o.go.th/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ    - 

 

 

http://www.mae-o.go.th/
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดินแปลงเดียวหรือหลำยแปลงที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเดียวกันและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่

อยู่อำศัยของตนเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตนหรือเพ่ือประกอบกสิกรรมของตนให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ตำมหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 

                -  ที่ดินที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ลดหย่อนสำมไร่ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมประกำศ 

                -  ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้ำงและสิ่งปลูกสร้ำงนั้นเป็นสถำนที่กำรค้ำหรือให้เช่ำไม่ได้รับกำรลดหย่อนส ำหรับส่วนของที่ดินที่มีสิ่ง

ปลูกสร้ำงที่ใช้เป็นสถำนกำรค้ำหรือให้เช่ำนั้น 

                -  ในกรณีบุคคลธรรมดำหลำยคนเป็นเจ้ำของที่ดินร่วมกันให้ได้รับกำรลดหย่อนรวมกันตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

                -  กำรลดหย่อนตำมเกณฑ์ในข้อนี้ให้ได้รับกำรลดหย่อนส ำหรับที่ดินที่อยู่ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลหนึ่ง แต่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเดียว (รำยละเอียดอื่นๆ ตำมข้อบัญญัติต ำบลแม่อ้อ เรื่องภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

เจ้ำของที่ดินยื่นเอกสำร

เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

ตรวจสอบควำมครบถ้วน

ถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน 

 

2 นำที - - 

2) 

กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

ด ำเนินกำรตรวจสอบและ

พิจำรณำ (กรณีถูกต้อง) 

 

5 นำที - - 

3) 

กำรลงนำม/

คณะกรรมกำรมีมติ 

 

เจ้ำของที่ดินช ำระภำษีบ ำรุง

ท้องที่ 

 

3 นำที - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 10 นำท ี

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

                ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

       15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 
โฉนดทีด่ินพร้อม

ภำพถ่ำยส ำเนำ 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

หนังสือมอบ

อ ำนำจกรณีมอบ

อ ำนำจให้ผู้อ่ืน

กระท ำกำรแทน

ตนเอง 

- 1 1 ฉบับ - 

 

    15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมภาษีบ ารุงท้องท่ีให้เป็นไป ตามข้อบัญญัติต าบลแม่อ้อ เรื่อง ภาษีบ ารุงท้องที่  

พ.ศ. 2550 

หมายเหตุ (ช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี) 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน 

จังหวัดเชียงรำย 57120 / โทรศัพท์ 0-5367-1588  โทรสำร 0-5367-1588 ต่อ 11 / 

www.mae-o.go.th 

หมายเหตุ    - 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

                ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 

           - 
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คู่มือส าหรับประชาชน        :   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

                                      ตามข้อบัญญตัิต าบลแม่อ้อ เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ       

                                      พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            :    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กระทรวง                            :   กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน  :  กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ตำมข้อบัญญัติต ำบลแม่อ้อ  

     เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

2) การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

3) ข้อบัญญัติต าบลแม่อ้อเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริกำรทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  ข้อบัญญัติต ำบลแม่อ้อ เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

      พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 1  ปี 

9. ข้อมูลสถิติ 

          จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน        0  

          จ านวนค าขอที่มากที่สุด     0  

          จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด     0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  ข้อบัญญัติต ำบลแม่อ้อ เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพพ.ศ.2548  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 199 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย 5120 053671588 ต่อ 16 www.mae-o.go.th/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

http://www.mae-o.go.th/%20ติดต่อด้วยตนเอง
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ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ    - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ 

  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพในแต่ละประเภทกิจกำร (ตำมท่ี องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจกำรที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค ำขอตำมแบบฟอร์มที่กฎหมำยก ำหนดพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรขออนุญำตตำม

ข้อก ำหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/ กอง/ ฝ่ำยที่รับผิดชอบ (ระบุ) 

           2.  เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

   (1) ผู้ประกอบกำรต้องยื่นเอกสำรที่ถูกต้องและครบถ้วน 

                     (2) ส ำเนำใบอนุญำตหรือเอกสำรหลักฐำนตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมประเภทกิจกำรที่ขออนุญำต 

                     (3) สภำพสุขลักษณะของสถำนประกอบกิจกำรแต่ละประเภทกิจกำรต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ 

                     (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขอและกำรออกใบอนุญำตและตำมแบบ ที่รำชกำรส่วน

ท้องถิ่นก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ :  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน

เรียบร้อยแล้วและแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

ให้ใช้แบบพิมพ์ต่ำงๆตำมที่

ก ำหนดไว้ท้ำยข้อบัญญตัิต ำ

บลดังต่อไปนี้ 

1. ค ำขอรับใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรที่เป็น

อันตรำยต่อสุขภำพให้ใช้

แบบกอ.1 

2. ใบอนุญำตประกอบ

กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ

5 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สุขภำพให้ใช้แบบกอ.2 

3. ค ำขอต่อใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรที่เป็น

อันตรำยต่อสุขภำพให้ใช้

แบบกอ.3 

4. ค ำขออนุญำตต่ำงๆให้ใช้

แบบกอ.4 

 

2) 

กำรพิจำรณำ 

 

พิจำรณำโดยเจ้ำพนักงำน

ท้องถิ่นตำมขัญญัติต ำบลแม่

อ้อเรื่องกิจกำรที่เป็น

อันตรำยต่อสุขภำพพศ. 

2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับที่ 3ได้แก่นำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ 

 

5 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

3) 

กำรลงนำม/

คณะกรรมกำรมีมติ 

 

เมื่อเจ้ำพนักงำนพิจำรณำ

ตรวจสอบเอกสำรถูกต้องให้

เป็นไปตำมข้อบัญญัติฉบับนี้

แล้วให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

ลงนำมอนุมัติ/อนุญำตตำม

ข้อบัญญัติฉบับนี้เช่นเดียวกัน 

 

5 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่อ้อ

อ ำเภอพำน

จังหวัดเชียงรำย 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วัน 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

           ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 15 วัน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว

ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

ให้ใช้แบบพิมพ์

ต่ำงๆตำมที่

ก ำหนดไว้ท้ำย

ข้อบัญญตัิต ำบล

ดังต่อไปนี้ 1. ค ำ

ขอรับใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรที่

เป็นอันตรำยต่อ

สุขภำพให้ใช้แบบ

กอ.1 2. 

ใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรที่

เป็นอันตรำยต่อ

สุขภำพให้ใช้แบบ

กอ.2 3. ค ำขอต่อ

ใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรที่

เป็นอันตรำยต่อ

สุขภำพให้ใช้แบบ

กอ.3 4. ค ำขอ

อนุญำตต่ำงๆให้

ใช้แบบกอ.4 

องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลแม่อ้อ  

อ ำเภอพำน 

จังหวัดเชียงรำย 

1 0 ฉบับ - 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) การเลี้ยงม้าโคกระบือ 

      ก. เกิน 5 ตัวแต่ไม่เกิน 10 ตัว 50 บาทต่อปี 

      ข. เกิน 10 ตัวข้ึนไป 100 บาทต่อปี 

       หมายเหตุ    - 

2) การเลี้ยงสุกร 

      ก. เกิน 10 ตัวไม่เกิน 20 ตัว 50 บาทต่อปี 

      ข. เกิน 20 ตัวไม่เกิน 50 ตัว 100 บาทต่อปี 

      ค. เกิน 50 ตัวข้ึนไป 200 บาทต่อปี 

      หมายเหตุ    - 

3) การเลี้ยงแพะแกะ 

       ก. ตั้งแต่ 5 ตัวไม่เกิน 10 ตัว 100 บาทต่อปี 

       ข. เกิน 10 ตัวข้ึนไป 200 บาทต่อปี 

        หมายเหตุ    - 

4) การเลี้ยงห่านเป็ดไก่ 

        ก. ตั้งแต่ 50 ตัวไม่เกิน 100 ตัว 50 บาทต่อปี 

        ข. เกิน 100 ตัวไม่เกิน 500 ตัว 100 บาทต่อปี 

        ค. เกิน 500 ตัวข้ึนไป 200 บาทต่อปี 

        หมายเหตุ    - 

5) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ านม 

        ก. เกิน 5 ตัวไม่เกิน 10 ตัว 100 บาทต่อปี 

        ข. เกิน 10 ตัวข้ึนไป 200 บาทต่อปี 

         หมายเหตุ    - 

6) การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตว์นานาชนิดในที่สาธารณะหรือเอกชนหรือธุรกิจอื่นใด 

อันมีลักษณะท านองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้นทั้ง 

นี้มีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

         ค่าธรรมเนียม    200    บำท 

         หมายเหตุ  (ต่อปี) 

7) การฆ่าห่านเป็ดไก่ 

         ก. ใช้เครื่องจักร 300 บาทต่อปี 

         ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 100 บาทต่อปี 

          หมายเหต ุ    - 
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8) การฟอกหนังสัตว์การสะสมหนังสัตว์ 

          ก. มีหนังสัตว์ไม่เกิน 200 กิโลกรัม 400 บาทต่อปี 

          ข. มีหนังสตว์เกิน 200 กิโลกรัมข้ึนไป 500 บาทต่อปี 

           หมายเหตุ      - 

9) การสะสมเขาสัตว์กระดูกสัตว์ขนสัตว์หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

           หมายเหต ุ  (ต่อปี) 

10) การเคี่ยวหนังสัตว์เอ็นสัตว์ไขสัตว์ 

            ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

            หมายเหตุ   (ต่อปี) 

11) การเผาเปลือกหอย 

            ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

            หมายเหตุ   (ต่อปี) 

12) การประดิษฐ์ของใช้ด้วยกระดูกสัตว์เขาสัตว์หนังสัตว์ขนสัตว์และยาง 

           ก. โดยใช้เครื่องจักร 500 บาทต่อปี 

           ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 บาทต่อปี 

           หมายเหต ุ    - 

13) การสะสมหนังสัตว์ชนิดแผ่นที่ฟอกแล้ว 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

14) การสะสมหรือล้างครั่ง 

            ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

15) การสะสมอาหารสัตว์ 

            ค่าธรรมเนียม  300  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

16) การท าเนยเนยเทียม 

            ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

17) การท ากะปิน้ าปลาน้ าเคยไตปลาเต้าเจี้ยวซีอ้ิวหอยดอง 

            ค่าธรรมเนียม  100  บำท 
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            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

18) การท าการหมักการสะสมปลาร้าปลาเจ่ากุ้งเจ่า 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

           หมายเหต ุ   (ต่อปี) 

19) การท าและการตากปลาเค็มเนื้อเค็มเป็ดเค็มหนังหมูกุ้งแห้งและเคี่ยวมันกุ้ง 

            ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

            หมายเหตุ   (ต่อปี) 

20) การนึ่งปลาการต้มปลาซึ่งจะใช้แทนการนึ่ง 

            ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

21) การเคี่ยวน้ ามันการท ากุนเซียง 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

22) การท าเส้นหม่ีขนมจีนก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้วุ้นเส้นเกี๋ยมอ้ี 

           ก. ท าเส้นหม่ีก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้วุ้นเส้นเกี๋ยมอ้ี 100 บาทต่อปี 

           ข. การท าขนมจีน 100 บาทต่อปี 

           หมายเหตุ     - 

23) การท าแบ๊ะแซ 

         ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

         หมายเหตุ    (ต่อปี) 

24) การท าอาหารกระป๋องขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

          ก. ใช้เครื่องจักร 500 บาทต่อปี 

          ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 300 บาทต่อปี 

          หมายเหตุ    - 

25) การท าขนมปังสดขนมปังแห้งจันอับ 

          ค่าธรรมเนียม  300  บำท 

          หมายเหตุ    (ต่อปี) 

26) การท าน้ าอัดลมน้ าหวานน้ าโซดา 

           ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

27) การท าน้ าตาล 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 
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           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

28) การท านมข้น 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

           หมายเหตุ   (ต่อปี) 

29) การต้มกลั่นแอลกอฮอล์สุราเบียร์และน้ าส้มสายชู 

           ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

30) การคั่วกาแฟ 

           ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

31) การท าลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 

           ก. พท.ต่ ากว่า 200 ตร.ม. 200 บาทต่อปี 

           ข. พท. 200 ตร.ม.ขึ้นไป 500 บาทต่อปี 

           หมายเหต ุ   - 

32) การท าผงชูรส 

            ค่าธรรมเนียม  300  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

33) การท าน้ ากลั่นน้ าบริโภคและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 

            ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

34) การเก็บการถนอมอาหารโดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป 

            ก. ก าลังเครื่องจักร 5-10 แรงม้า 200 บาทต่อปี 

            ข. ก าลังเครื่องจักร 10 แรงม้าขึ้นไป 500 บาทต่อปี 

             หมายเหตุ    - 

35) การท าบรรจุใบชาแห้งชาผง 

            ก. ใช้เครื่องจักร 500 บาทต่อปี 

            ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 200 บาทต่อปี 

            หมายเหตุ    - 

36) การท าไอศครีม 

            ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

37) การท าบะหม่ีมักกะโรนี 
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             ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

             หมายเหตุ    (ต่อปี) 

38) การท าสบู่ 

          ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

          หมายเหต ุ   (ต่อปี) 

39) การโม่ป่นหินด้วยเครื่องจักร 

          ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

          หมายเหตุ    (ต่อปี) 

40) การบรรจุเครื่องส าอางค์และยาสีฟัน 

          ค่าธรรมเนียม  300  บำท 

          หมายเหตุ    (ต่อปี) 

41) การท าการบรรจุยารักษาโรคยารักษาสัตว์ 

          ข. แผนโบราณใช้เครื่องจักร 200 บาทต่อปี 

          ก. แผนปัจจุบันใช้เครื่องจักร 500 บาทต่อปี 

          หมายเหตุ    - 

42) การท าส าลี 

           ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

43) การอัดเอาน้ ามัน 

            ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

44) การล้างการรมการสะสมยางดิบ 

            ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

45) การท าแป้งมันส าปะหลังแป้งสาคูและการท าแป้งอ้ึน 

            ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

46) การสีข้าว 

           ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 15 แรงม้า 200 บาทต่อปี 

           ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 15 แรงม้าแต่ไม่เกิน 40 แรงม้า 500 บาทต่อปี 

           ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 40 แรงม้า 750 บาทต่อปี 

           หมายเหตุ      - 
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47) การท าและมวนยาสูบ 

           ก. ใช้เครื่องจักร 500 บาทต่อปี 

           ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 300 บาทต่อปี 

           หมายเหตุ     - 

48) การสะสมปอหรือป่าน 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

49) การท าการบรรจุยาฆ่าแมลง 

           ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

50) การขัดกะเทาะบดเมล็ดพืช 

           ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

51) การท าสะสมปุ๋ย 300 บาทต่อปี 

           ก. การท าปุ๋ย 

           ข. การสะสม 

                    1. พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 100 บาทต่อปี 

                    2. พื้นที่มากกว่า  200 ตร.ม. 200 บาทต่อปี 

          หมายเหตุ    - 

52) การท าใยมะพร้าวหรือวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 

          ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

          หมายเหต ุ   (ต่อปี) 

53) การแปรรูปการตากการเก็บสะสมหรือการขนถ่านมันส าปะหลัง 

          ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

          หมายเหตุ    (ต่อปี) 

54) การหลอมหล่อตีกลึงถลุงแร่แก้วและโลหะทุกชนิด 

          ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

          หมายเหตุ    (ต่อปี) 

55) การเชื่อมและประสานเงินนาคทองและโลหะทุกชนิดด้วยแก๊สไฟฟ้าหรือเครื่องจักร 

          ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

          หมายเหตุ    (ต่อปี) 
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56) การเคลือบชุบโลหะด้วยตะกั่วสังกะสีดีบุกโครเม่ียมนิเกิลหรือ 

โลหะอ่ืนใด 

          ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

          หมายเหตุ    (ต่อปี) 

57) การขัดโลหะด้วยเครื่องจักร 

          ก. พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 200 บาทต่อปี 

          ข. พื้นที่มากกว่า  200 ตร.ม. 400 บาทต่อปี 

           หมายเหต ุ   - 

58) การอัดเจาะรีดโลหะด้วยเครื่องจักร 

          ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

          หมายเหตุ    (ต่อปี) 

59) การท าโลหะเป็นภาชนะหรือเครื่องใช้ต่างๆ 

           ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 ต่อปี 

           ข. โดยใช้เครื่องจักร 400 ต่อปี 

           หมายเหต ุ   - 

60) การต่อโลหะโดยใช้ไฟฟ้าแก๊สหรือเครื่องจักร 

           ก. พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.ม.300ต่อปี 

           ข. พื้นที่มากกว่า  200 ตร.ม.500ต่อปี 

            หมายเหตุ    - 

61) การสะสมแยกคัดเลือกหรือล้างแร่ 

           ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

           หมายเหต ุ   (ต่อปี) 

62) การต่อประกอบหรือซ่อมเครื่องจักรเครื่องยนต์รถยนต์ 

            ก. พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 300 ต่อปี 

            ข. พื้นที่มากกว่า  200 ตร.ม. 500 ต่อปี 

            หมายเหตุ    - 

63) การล้างอัดฉีดรถยนต์ 

            ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

64) การปะเชื่อมยาง 

            ก. พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 50 ต่อปี 
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            ข. พื้นที่มากกว่า  200 ตร.ม. 100 ต่อปี 

            หมายเหตุ    - 

65) การท าซ่อมการอัดแบตเตอรี่ 

          ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

          หมายเหตุ    (ต่อปี) 

66) การท าไม้ขีดไฟ 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

67) การท าธูปโดยใช้เครื่องจักร 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

68) การสะสมถ่าน 

           ก. พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 100 ต่อปี 

           ข. พื้นที่มากกว่า  200 ตร.ม. 300 ต่อปี 

           หมายเหต ุ  - 

69) การเลื่อยและซอยไม้ 

           ก. พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 100 ต่อปี 

           ข. พื้นที่มากกว่า  200 ตร.ม. 300 ต่อปี 

            หมายเหตุ    - 

70) การประดิษฐ์ไม้หรือว่าเป็นสิ่งของต่างๆ 

           ก. พื้นที่ต่ ากว่า  100  ตร.ม. 100 ต่อปี 

           ข. พื้นที่ 100 - 200  ตร.ม. 300 ต่อปี 

           ค. พื้นที่มากกว่า  200  ตร.ม. 500 ต่อปี 

           หมายเหตุ    - 

71) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้และเครื่องเขียนด้วยกระดาษ 

            ก. พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 200 ต่อปี 

            ข. พื้นที่มากกว่า  200 ตร.ม.500 ต่อปี 

             หมายเหตุ    - 

72) การไสเจาะขุดร่องท าคิ้วและตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

            ก. พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 100 ต่อปี 

            ข. พื้นที่มากกว่า  200 ตร.ม.300 ต่อปี 

            หมายเหตุ    - 
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73) การท ากระดาษต่างๆ 

          ก. พืน้ที่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 200 บาทต่อปี 

          ข. พื้นที่มากกว่า  200 ตร.ม.500 บาทต่อปี 

          ค่าธรรมเนียม   0  บำท 

          หมายเหตุ    - 

74) การท ากระดาษต่างๆ 

           ก. พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 200 บาทต่อปี 

           ข. พื้นที่มากกว่า  200 ตร.ม. 500 บาทต่อปี 

           หมายเหต ุ   - 

75) การอบไม้ 

          ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

          หมายเหต ุ   (ต่อปี) 

76) การประกอบกิจการอาบอบนวด 

           ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

77) การประกอบกิจการโรงแรม 

          ค่าธรรมเนียม  1,000  บำท 

          หมายเหตุ    (ต่อปี) 

78) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

          ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

          หมายเหตุ    (ต่อปี) 

79) การจัดให้มีการเต้นร าร าวงรองเง็งหรือการแสดงอ่ืนๆท านองเดียวกัน 

          ก. พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 200 บาทต่อปี 

          ข. พื้นที่มากกว่า  200 ตร.ม. 500 บาทต่อปี 

          หมายเหตุ    - 

80) การจัดตั้งสระว่ายน้ าหรือกิจการอ่ืนๆในท านองเดียวกัน 

          ค่าธรรมเนียม   300  บำท 

          หมายเหตุ    (ต่อปี) 
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81) การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืนๆในท านองเดียวกัน 

           ค่าธรรมเนียม  300  บำท 

           หมายเหต ุ   (ต่อปี) 

82) การให้บริการควบคุมน้ าหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์ 

พิเศษหรือโดยวิธีอื่นเว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย 

สถานพยาบาลและการบริหารร่างกาย 

            ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

83) การแต่งผม 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

           หมายเหต ุ   (ต่อปี) 

84) การกรอด้ายทอผ้าด้วยเครื่องจักหรือกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

           หมายเหต ุ   (ต่อปี) 

85) การทอกระสอบด้วยเครื่องจักร 

           ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

86) การทอเสื่อพรมและสิ่งทออ่ืนๆ 

           ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

           หมายเหต ุ   (ต่อปี) 

87) การเย็บผ้าด้วยจักรเย็บผ้าเกิน 5 เครื่อง 

           ก.  5 - 10  เครื่อง 100 บาทต่อปี 

           ข.  11 - 20  เครื่อง 200 บาทต่อปี 

           ค.  21 เครื่องขึ้นไป 500 บาทต่อปี 

           หมายเหตุ    - 

88) การพิมพ์สีลวดลายผ้าและสิ่งอ่ืนๆ 

          ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

          หมายเหตุ    (ต่อปี) 

89) การซักรีดอัดกลีบกัดสีผ้าโดยใช้เครื่องจักร 

          ค่าธรรมเนียม  300  บำท 

          หมายเหตุ    (ต่อปี 
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90) การท าภาชนะดินเผา 

           ก. โดยใช้เครื่องจักร 300 บาทต่อปี 

           ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 บาทต่อปี 

           หมายเหตุ    – 

91) การท ากระดาษทราย 

           ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

92) การโม่บดยาด้วยเครื่องจักร 

           ก. พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 300 บาทต่อปี 

           ข. พื้นที่มากกว่า  200 ตร.ม. 500 บาทต่อปี 

           หมายเหต ุ   - 

93) การท าสิ่งของเครื่องใช้ด้วยวัตถุซีเมนต์หรือวัตถุคล้ายคลึง 

           ก. โดยใช้เครื่องจักร 500 บาทต่อปี 

           ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 บาทต่อปี 

           หมายเหต ุ   - 

94) การสะสมซีเมนต์หรือวัตถุคล้ายคลึง 

           ก. ไม่เกิน  5,000 กก. 500 บาทต่อปี 

           ข. ตั้งแต่  5,000  กก. ขึ้นไป 800 บาทต่อปี 

            หมายเหตุ    - 

95) การเจียระไนเชรพลอยหินกระจกหรือวัตถุคล้ายคลึง 

            ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

96) การเลื่อยตัดหรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 

            ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

97) การประดิษฐ์กระจก 

            ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 

98) การท าชอล์คปูนปาสเตอร์ 

            ค่าธรรมเนียม  300  บำท 

            หมายเหตุ    (ต่อปี) 
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99) การท าแชลเล็ค 

           ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

           หมายเหต ุ   (ต่อปี) 

100) การพ่นสี 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

101) การท ากาว 

           ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

102) การประดิษฐ์ของใช้ด้วยยางเทียมพลาสติกเซลโลลอยเบเกอร์ไลท์หรือวัตถุคล้ายคลึง 

           ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

103) การท าสีและน้ ามันผสมสี 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

           หมายเหต ุ   (ต่อปี) 

104) การท าน้ ากรด 

           ค่าธรรมเนียม  1,000  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

105) การสะสมแก๊ส 

           ก. 100 - 2,000 ลิตร 500 บาทต่อปี 

           ข. ตั้งแต่  2,000  ลิตรขึ้นไป 1,000 บาทต่อปี 

           หมายเหตุ    - 

106) การสะสมน้ ามันเชื้อเพลิง 

           ก. ต่ ากว่า  1,000  ลิตร 200 บาทต่อปี 

           ข. 1,000 - 5,000  ลิตร 500 บาทต่อปี 

           ค.  5,000  ลิตรขึ้นไป 1,000 บาทต่อปี 

           หมายเหต ุ   - 

107) การล้างฟิล์มถ่ายรูปและฟิล์มภาพยนต์ 

           ก. ล้างฟิล์มภาพยนต์ 500 บาทต่อปี 

           ข. ล้างฟิล์มถ่ายรูป  300 บาทต่อปี 

           หมายเหต ุ   - 
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108) การท าโม่หลอมหล่อพลาสติกเซลโลลอยเบเกอร์ไลท์หรือวัตถุคล้ายคลึง 

           ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

109) การท าหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

           ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

110) การท าน้ าแข็งแห้ง 

           ค่าธรรมเนียม  200  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

111) การท าเก็บขนส่งและค้าดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 

           ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

112) การย้อมที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น 

           ก. ประเภทโรงงาน 1,000 บาทต่อปี 

           ข. ประเภทเร่รับจ้าง 100 บาทต่อปี 

           หมายเหตุ    - 

113) การพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องจักร 

           ก. เครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 200 บาทต่อปี 

           ข. เครื่องจักรมีก าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 300 บาทต่อปี 

           ค. เครื่องจักรมีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 500 บาทต่อปี 

           หมายเหตุ    - 

114) การซ่อมเครื่องอีเลคโทรนิค 

           ก. พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 100 บาทต่อปี 

           ข. พื้นที่มากกว่า  200 ตร.ม. 300 บาทต่อปี 

           หมายเหต ุ   - 

115) การท าเทียนเทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

           หมายเหต ุ   (ต่อปี) 

116) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว 

           ค่าธรรมเนียม  100  บำท 

           หมายเหตุ   (ต่อปี) 
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117) การสะสมวัตถุสิ่งของท่ีช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

           ค่าธรรมเนียม  500  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

118) การบรรจุแก๊ส 

           ค่าธรรมเนียม  1,000  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

119) การแปรรูปอาหาร 

           ค่าธรรมเนียม  300  บำท 

           หมายเหตุ    (ต่อปี) 

120) โรงงานเฟอร์นิเจอร์ 

           ก. ขนาดเล็ก  300 บาทต่อปี 

           ข. ขนาดกลาง  500 บาทต่อปี 

           ค. ขนาดใหญ่  1,000  บาทต่อปี 

           หมายเหต ุ   - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อ้อ 199 หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อ้อ  อ ำเภอพำน 

จังหวัดเชียงรำย 5120 053671588 ต่อ 16 www.mae-o.go.th 

หมายเหตุ  - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

            ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

           - 

 

 

 

 


