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พระรำชบัญญัติอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558 ตำมมำตรำ 
7 ได้ก ำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดให้กำรกระท ำใดจะต้องได้รับอนุญำต ผู้อนุญำตจะต้องจัดท ำคู่มือ
ส ำหรับประชำชน ซึ่งอย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ 
ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำต และรำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่ผู้ขออนุญำตจะต้องยื่นมำพร้อม
กับค ำขอ...” โดยมีเป้ำหมำย เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ลดต้นทุนของประชำชน และเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของภำครัฐ สร้ำงให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ลดกำรใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้ำหน้ำที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลำให้ประชำชนทรำบ 

เทศบำลต ำบลเกำะทวด จึงได้จัดท ำ “คู่มือส ำหรับประชำชน” ขึ้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องและ
ประชำชนทั่วไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรต่อไป 
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1 
กำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 

เทศบำลต ำบลเกำะทวด อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
**************************************** 

1.ที่มา 
เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตจ ำนวนมำก ก ำหนดให้กำรประกอบกิจกำรของ

ประชำชนต้องผ่ำนกำรอนุมัติ กำรอนุญำต กำรออกใบอนุญำต กำรขึ้นทะเบียนและกำรแจ้งในกำรขออนุญำต
ด ำเนินกำรต่ำงๆ จะต้องติดต่อกับส่วนรำชกำรหลำยแห่ง อีกทั้งกฎหมำยบำงฉบับไม่ได้ก ำหนดระยะเวลำ 
เอกสำรและหลักฐำนที่จ ำเป็นรวมถึงขั้นตอนในกำรพิจำรณำไว้อย่ำงชัดเจน ท ำให้เกิดควำมคลุมเครือไม่ชัดเจน
อันเป็นกำรสร้ำงภำระแก่ประชำชนอย่ำงมำก และเป็นอุปสรรคต่อกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบ
ธุรกิจของประเทศในเวทีกำรค้ำโลก คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ได้ปรึกษำลงมติให้เสนอร่ำง พระรำชบัญญัติ
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.... ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ หัวหน้ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ จึงได้ใช้อ ำนำจหน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ 43 วรรค
สอง ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำเป็นเรื่องเร่งด่วน สภำนิติบัญญัติแห่งชำติในกำรประชุมครั้งที่ 
25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกำยน 2557 ได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวแล้ว ลงมติ
เห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย นำยกรัฐมนตรี ได้น ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ....ขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เพ่ือ
ทรงลงประปรมำภิไธย 

ในกำรนี้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงลงพระปรมำภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2558 และมี
กำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2558 

มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ก ำหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดให้กำรกระท ำใดจะต้องได้รับอนุญำตผู้
อนุญำตจะต้องจัดท ำคู่มือประชำชน ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข (ถ้ำมี)ใน
กำรยื่นค ำขอ ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำต และรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ผู้ขออนุญำต
จะต้องยื่นมำพร้อมกับค ำขอ และจะก ำหนดให้ยื่นค ำขอผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์แทนกำรมำยื่นค ำขอด้วยตนเอง
ก็ได้ 

มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือส ำหรับประชำชนตำมวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกำศไว้ ณ สถำนที่ที่ก ำหนดให้
ยื่นค ำขอ และเผยแพร่ทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชำชนได้ส ำเนำคู่มือดังกล่ำวให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่คัด
ส ำเนำให้โดยจะคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไว้ในคู่มื อส ำหรับ
ประชำชนด้วย 

มาตรา 7 วรรคสาม ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรตรวจสอบขั้นตอน
และระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำตที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่งว่ำเป็นระยะเวลำที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์  
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และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่ำ ขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดดังกล่ำวล่ำช้ำ
เกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำและสั่งกำรให้ผู้อนุญำตด ำเนินกำรแก้ไขให้เหมำะสมโดยเร็ว 

มาตรา 17 ให้ผู้อนุญำตจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนตำมมำตรำ 7 ให้เสร็จสิ้น ภำยในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 2.1 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องและประชำชนใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
 2.2 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเจตนำรมณ์ ของพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558 
3.ค าจ ากัดความ 
 “การบริหารประชาชน” หมำยถึง กำรด ำเนินกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนของรัฐ

จนแล้วเสร็จตำมค ำขอ กำรยื่นค ำขอนี้เป็นกำรยื่นค ำขอตำมที่มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงำน
ของรัฐก ำหนดให้ผู้รับบริกำรต้องยื่นค ำขอก่อนด ำเนินกำรใด ได้แก่กำรอนุญำต กำรออกใบอนุญำต กำรอนุมัติ 
กำรจดทะเบียน กำรข้ึนทะเบียน กำรรับแจ้ง กำรให้ประทำนบัตร และกำรให้อำชญำบัตร 

 “ผู้รับบริกำร” หมำยถึง ประชำชนผู้มำรับบริกำรโดยตรง หรือหน่วยงำนภำคเอกชนที่มำรับ
บริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

 “หน่วยงำนของรัฐ” หมำยถึง ส่วนรำชกำร จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ
องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนภำครัฐรูปแบบใหม่ 

4.แนวคิดและหลักกำร 
 แนวคิดและหลักกำรของกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนตำมพระรำชบัญญัติอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558 ได้น ำหลักกำรของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
มำเป็นหลักกำรส ำคัญ ไม่ว่ำจะเป็นกำรลดต้นทุนของประชำชน และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของ
ภำครัฐ กำรสร้ำงให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ เปิดเผย
ขั้นตอน ระยะเวลำให้ประชำชนทรำบ เพ่ือเป้ำหมำยอันเป็นหัวใจส ำคัญคือ กำรค ำนวณควำมสะดวกให้แก่
ประชำชน 

4.1 ควำมหมำยของคู่มือส ำหรับประชำชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชำชนรับทรำบข้อมูล     
ที่ชัดเจนในกำรติดต่อรับบริกำรจำกหน่วยงำนของรัฐ ว่ำมีหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน ระยะเวลำ เอกสำรและ
หลักฐำนที่จ ำเป็นอย่ำงไร เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 

4.2 ขอบเขตกำรด ำเนินกำร หน่วยงำนของรัฐที่มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนดให้
ประชำชนต้องขออนุญำต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะด ำเนินใดๆ ต้องจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 

4.3 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน กำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน มี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
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1.เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อ ขอรับบริกำรของประชำชน โดยให้ข้อมูล    
ที่ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย เอกสำรหรือหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอ 
สถำนที่ให้บริกำร 

2.เพ่ือลดต้นทุนในกำรมำติดต่อขอรับบริกำรของประชำชน 
3.เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันของประเทศ 
4.เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใส ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
4.4 เป้ำหมำยของกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
หน่วยงำนของรัฐที่มีงำนบริกำรประชำชนที่มีกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนด       

ให้ประชำชนต้องมำยื่นขออนุญำตก่อนด ำเนินกำรใด มีกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน และน ำไปใช้ในกำร
ให้บริกำรประชำชน 
 5.ประโยชน์ที่ได้จำกกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
  ประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร 

- ทรำบแนวปฏิบัติในกำรรับบริกำรอย่ำงชัดเจน 
- ได้รับบริกำรที่มีมำตรฐำน และมีควำมโปร่งใส 
- ได้รับควำมพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจำกกำรมำรับบริกำร 
- มีโอกำสแสดงควำมเห็นติชม (Feedback) 

ประโยชน์ต่อผู้ให้บริกำร 
- ให้บริกำรด้วยควำมโปร่งใส ลดกำรใช้ดุลยพินิจ ในกำรตัดสินใจ และลดควำม

เสี่ยงในกำรทุจริตคอรัปชั่น 
- สำมำรถติดตำมและประเมินผลกำรให้บริกำร ตำมหลักเกณฑ์ที่วำงไว้ เพ่ือน ำมำ

ปรับปรุงกำรให้บริกำร 
- พัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
- ยกระดับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
- เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันของประเทศ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน/งำนที่ให้บริกำร 
เทศบำลต ำบลเกำะทวด 

อ ำเภอปำกพนัง  จังหวดันครศรธีรรมรำช 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนพำณิชย ์(ต ัง้ใหม)่ ตำมพ.ร.บ.ทะเบยีนพำณิชยพ์.ศ. 

2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดำ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราชกระทรวงพาณิชย ์

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนพาณชิยภ์ายใน 30 วนันับตัง้แตว่นัเริม่ประกอบกจิการ  (มาตรา 11) 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกจิสามารถยืน่จดทะเบยีนพาณชิยด์ว้ยตนเองหรอืจะมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่จดทะเบยีนแทนก็ได  ้

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิซึง่เป็นเจา้ของกจิการเป็นผูล้งลายมอืชือ่รับรองรายการในค าขอจดทะเบยีนและเอกสารประกอบค าขอ

จดทะเบยีน 

4. แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีน (แบบทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืดาวนโ์หลดจาก 

www.dbd.go.th 

 

หมายเหตขุัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่

สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่

ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค า

ขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่อง

ดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลักฐาน 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กรุงเทพมหานครตดิตอ่ 
(1) ส านักงานเศรษฐกจิการคลังกรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-224-1916 หรอื 02-225-1945 
(ใหบ้รกิารกับสถานประกอบการทกุแหง่ทีม่ทีีต่ัง้อยูใ่น
กรุงเทพมหานคร) หรอื 

(2) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: ตดิตอ่ส านักงานเขต 

(สถานประกอบการแหง่ใหญต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของเขตไหน
ใหไ้ปยืน่จดทะเบยีนณส านักงานเขตนัน้)/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

จังหวดัอืน่ตดิตอ่ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวดเลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.

ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330 / โทร. 075-466188 /ตดิตอ่
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :60 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
นายทะเบยีนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจง้ผล 

(หมายเหต:ุ (เทศบาลต าบลเกาะทวด)) 

30 นาท ี เทศบาลต าบลเกาะทวด
อ าเภอปากพนังจังหวดั

นครศรธีรรมราช 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิรับช าระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั
นครศรธีรรมราช 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน/เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ/

จัดเตรยีมใบส าคัญการจดทะเบยีน/หนังสอืรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลเกาะทวด
อ าเภอปากพนังจังหวดั

นครศรธีรรมราช 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นายทะเบยีนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบยีนพาณชิย์
ใหผู้ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั
นครศรธีรรมราช 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบยีนพำณชิย ์(แบบทพ.) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนแหง่ใหญโ่ดยให้

เจำ้ของรำ้นหรอืเจำ้ของกรรมสทิธิล์งนำมและใหม้พียำนลงชือ่

รบัรองอยำ่งนอ้ย 1 คน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

5) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ผูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นเจำ้บำ้น

หรอืส ำเนำสญัญำเชำ่โดยมผีูใ้หค้วำมยนิยอมเป็นผูเ้ชำ่หรอื
เอกสำรสทิธิอ์ยำ่งอืน่ทีผู่เ้ป็นเจำ้ของกรรมสทิธิเ์ป็นผูใ้หค้วำม

ยนิยอมพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีผูป้ระกอบพาณชิยกจิมไิดเ้ป็นเจา้บา้น ) 

- 

6) 

 

แผนทีแ่สดงสถำนทีซ่ ึง่ใชป้ระกอบพำณิชยกจิและสถำนทีส่ ำคญั

บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสงัเขปพรอ้มลงนำมรบัรองเอกสำร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

8) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี พรอ้ม

ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

9) 

 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตหรอืหนงัสอืรบัรองใหเ้ป็นผูจ้ ำหนำ่ยหรอืให้

เชำ่สนิคำ้ดงักลำ่วจำกเจำ้ของลขิสทิธิข์องสนิคำ้ทีข่ำยหรอืใหเ้ชำ่

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หรอืส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิตำมประมวลรษัฎำกรหรอืหลกัฐำนกำรซือ้
ขำยจำกตำ่งประเทศพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการขายหรอืใหเ้ชา่แผน่ซดีี

แถบบนัทกึวดีทิศันแ์ผน่วดีทิศัน์ดวีดีหีรอืแผน่วดีทีัศนร์ะบบดจิทิลัเฉพาะที่
เกีย่วกบัการบนัเทงิ) 

10) 
 

หนงัสอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่ำของเงนิทุนและหลกัฐำน
แสดงจ ำนวนเงนิทุนหรอือำจมำพบเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ท ำบนัทกึถอ้ยค ำ

เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของแหลง่ทีม่ำของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐำน

แสดงจ ำนวนเงนิทุนก็ได ้
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(ใชใ้นกรณีประกอบพาณชิยกจิการคา้อญัมณีหรอื

เครือ่งประดับซึง่ประดบัดว้ยอญัมณี) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม ก ำ ร จ ด ท ะ เ บี ย น  (ค ำ ข อ ล ะ ) 
 

 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 

 

2) คำ่ธรรมเนยีมคดัส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมายเหต:ุ -) 
คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 

 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนณชอ่งทางทีย่ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ (หรอืส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวดเลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 
80330 / โทร. 075-466188)) 

2) รอ้งเรยีนตอ่กองทะเบยีนธรุกจิกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิย์ 

(หมายเหต:ุ (0-2547-4446-7 )) 

3) โทรศพัท ์: Call Center 1570 
(หมายเหต:ุ -) 

4) เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

2) แบบทพ.(ตัง้ใหม)่ 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมำยเหตุ 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ชือ่กระบวนงำน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคล

ธรรมดา 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: จดทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงพาณชิยฉ์บบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญัตทิะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 

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

 
3)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่งก าหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบยีนพาณชิย ์

 
4)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรือ่งก าหนดพาณชิยกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบญัญัตทิะเบยีน
พาณชิยพ์.ศ. 2499 
 

5)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รือ่งใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553 

 
6) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณชิย ์(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2552 

 
7) ประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รือ่งการตัง้ส านักงานทะเบยีนพาณิชยแ์ตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย ์
(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
 

8) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารขอ้มลูทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2555   

 
9)ค าสัง่ส านักงานกลางทะเบยีนพาณชิยท์ี ่1/2553  เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดเลขทะเบยีนพาณชิยแ์ละเลขค าขอจด
ทะเบยีนพาณชิย ์
 

10)พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิยพ์.ศ. 2499 

 
11) ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งก าหนดแบบพมิพพ์.ศ. 2549 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตัง้ใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ์.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบยีน

เป็นบคุคลธรรมดาเทศบาลต าบลเกาะทวดนายวรรณรัตนม์ณีโชต ิ03/09/2015 11:08 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตกอ่สรำ้งอำคำรตำมมำตรำ 21 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราชกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะก อสร างอาคารต องได รับใบอนุญาตจากเจ า   กงา  องถิน่โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและ

ออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บค า

ขอในกรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาให ้

ขยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กนิ 45วนัแตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ ้

ขอรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลาหรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวดเลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.

ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330 / โทร. 075-466188/ตดิตอ่
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :45 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ค าขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารพรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

1 วนั กระทรวงมหาดไทย 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

2 วนั กระทรวงมหาดไทย 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า

ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่

ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

7 วนั กระทรวงมหาดไทย 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตกอ่สรา้ง

อาคาร (น.1) 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

35 วนั กระทรวงมหาดไทย 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบค ำขออนุญำตกอ่สรำ้งอำคำร  (แบบข. 1) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวด) 

- 

4) 

 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้พรอ้ม

เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุกหนำ้กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่

เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิใหก้อ่สรำ้ง

อำคำรในทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 

 

ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรมหรอื

ใบอนุญำตฯฉบบัตอ่อำยุหรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ

กจิกำร (สว่นขยำย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 
(กรณีอำคำรอยูใ่นนคิมอุตสำหกรรม) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 
 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์
๓๐บำทพรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำทะเบยีนบำ้น

หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลง

นำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของ

ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 

 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตำ่งเจำ้ของ (กรณีกอ่สรำ้งอำคำร

ชดิเขตทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น

ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมี
ลกัษณะขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคุม) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้
ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) แผนผงับรเิวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนทีม่ลีำยมอื - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจงและคุณวฒุทิีอ่ยูข่องสถำปนกิและ

วศิวกรผูอ้อกแบบตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

12) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้งแผน่ปกระบุชือ่เจำ้ของอำคำรชือ่อำคำร

สถำนทีก่อ่สรำ้งชือ่คุณวฒุทิีอ่ยูข่องวศิวกรผูค้ ำนวณพรอ้มลงนำม
ทกุแผน่          (กรณีอำคำรสำธำรณะอำคำรพเิศษอำคำรที่

กอ่สรำ้งดว้ยวสัดุถำวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณีอำคำรบำง

ประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีำรค ำนวณใหอ้ำคำรสำมำรถรบั
แรงส ัน่สะเทอืนจำกแผน่ดนิไหวไดต้ำมกฎกระทรวงก ำหนดกำรรบั

น ำ้หนกัควำมตำ้นทำนควำมคงทนของอำคำรและพืน้ดนิทีร่องรบั
อำคำรในกำรตำ้นทำนแรงส ัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหวพ.ศ. 2540 

ตอ้งแสดงรำยละเอยีดกำรค ำนวณกำรออกแบบโครงสรำ้ง 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

13) 

 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวำ่คำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 

พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้ำ่ fc > 65 ksc. หรอืคำ่ fc’> 173.3 ksc. ให้

แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุที่
รบัรองโดยสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืไดว้ศิวกรผูค้ ำนวณและผูข้ออนุญำตลง

นำม 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

14) 

 

กรณีอำคำรทีเ่ขำ้ขำ่ยตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง

มรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหล็กไมน่อ้ย

กวำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงหรอืมเีอกสำรรบัรองอตัรำกำรทนไฟ
จำกสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอบกำรขออนุญำต 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

15) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของสถำปนกิผูค้วบคมุกำร
กอ่สรำ้งพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพี

สถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอำคำรทีต่อ้งมสีถำปนกิควบคมุงำน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

16) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของวศิวกรผูค้วบคมุกำรกอ่สรำ้ง

พรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอำคำรทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงำน) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

17) 

 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำรตำม

กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

18) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบปรบัอำกำศ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้ำ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

20) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

21) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบบ ำบดัน ำ้เสยีและกำรระบำยน ำ้ท ิง้ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปำ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

23) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรุงเทพมหานครรอ้งเรยีนผา่นกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศนูยด์ ารงธรรมกรมโยธาธกิารและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยู่ณศนูยบ์รกิารขอ้มูลขา่วสารของราชการถนนพระรามที ่6) 

)) 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

2) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวดเลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330 
/ โทร. 075-466188 

หรอืผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดันครศรธีรรมราช)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัมมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษมกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่

และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 เทศบาลต าบลเกาะทวดนายวรรณรัตนม์ณีโชต ิ

04/08/2015 09:24 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



17 



18 

 



19 

 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบันกัเรยีนเขำ้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษำในสถำนศกึษำสงักดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราชกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่เขา้ศกึษาในระดบัชัน้อนุบาล

ศกึษาปีที ่1 จะรับเด็กทีม่อีายุย่างเขา้ปีที ่4 (กรณีจบการศกึษาอนุบาล 3 ปี) หรอืจะรับเด็กทีม่อีายยุ่างเขา้ปีที ่5 (กรณีจบ

การศกึษาอนุบาล 2 ปี) ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีบ่รกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทกุคนโดยไมม่กีารสอบวดัความสามารถทาง

วชิาการหากกรณีทีม่เีด็กมาสมัครเรยีนไมเ่ต็มตามจ านวนทีก่ าหนดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถพจิารณารับเด็กนอกเขต

พืน้ทีบ่รกิารไดแ้ตห่ากกรณีทีม่เีด็กมาสมัครเรยีนเกนิกว่าจ านวนทกี าหนดใหใ้ชว้ธิกีารจับฉลากหรอืการวดัความสามารถดา้น

วชิาการไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีต้ามทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะประกาศก าหนด 

 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบรายชือ่เด็กทีม่อีายถุงึเกณฑก์ารศกึษากอ่นประถมศกึษาและประกาศรายละเอยีดเกีย่วกบั

การสง่เด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษาปิดไวณ้ส านักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และสถานศกึษาพรอ้มทัง้มหีนังสอืแจง้ใหผู้ป้ก

คอรงของเด็กทราบภายในเดอืนพฤษภาคมกอ่นปีการศกึษาทีเ่ด็กจะเขา้เรยีน 1 ปี 

 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และสถานศกึษาแจง้ประชาสมัพันธร์ายละเอยีดหลักเกณฑก์ารรับสมัครนักเรยีนใหผู้ป้กครองทราบ

ระหวา่งเดอืนกมุภาพันธ ์- เมษายนของปีการศกึษาทีเ่ด็กจะเขา้เรยีน 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวดเลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.
ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330 / โทร.075-466188/ตดิตอ่
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :3 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูป้กครองยืน่เอกสารหลกัฐานการสมัครเพือ่สง่เด็กเขา้เรยีนใน
สถานศกึษาตามวนัเวลาและสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ประกาศก าหนด 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั
นครศรธีรรมราช 

 

2) กำรพจิำรณำ 

การพจิารณารับเด็กเขา้เรยีน 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั
นครศรธีรรมราช 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

สตูบิตัร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ทะเบยีนบำ้นของนกัเรยีนบดิำมำรดำหรอืผูป้กครอง 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหตุ- 

3) 
 

ใบเปลีย่นชือ่ (กรณีมกีำรเปลีย่นชือ่) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

รูปถำ่ยของนกัเรยีนผูส้มคัรขนำดตำมทีอ่งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่หรอืสถำนศกึษำก ำหนด 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

กรณีไมม่สีตูบิตัรใหใ้ชเ้อกสำรดงันี ้1. หนงัสอืรบัรองกำรเกดิหรอื

หลกัฐำนทีท่ำงรำชกำรออกใหใ้นลกัษณะเดยีวกนั 2. หำกไมม่ี
เอกสำรตำม 1. ใหบ้ดิำมำรดำหรอืผูป้กครองท ำบนัทกึแจง้ประวตั ิ

บุคคลตำมแบบฟอรม์ทีท่ำงองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก ำหนด 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวด 
(หมายเหต:ุ (เลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330 / โทร. 075-466188)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราชกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวัดนครศรธีรรมราช 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาตพิ.ศ. 2542 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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2)ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยหลักฐานในการรับนักเรยีนนักศกึษาเขา้เรยีนในสถานศกึษาพ.ศ. 2548 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 3.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดับกอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

04/09/2558 14:24 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรลงทะเบยีนและยืน่ค ำขอรบัเงนิเบีย้ควำมพกิำรเทศบำลต ำบลเกำะ

ทวดนำยวรรณรตันม์ณีโชต ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราชกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2553 

ก าหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปีใหค้นพกิารลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ความพกิารในปีงบประมาณถัดไปณที่

ท าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่นมภีมูลิ าเนาหรอืสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนด 

 

หลกัเกณฑ ์

 

ผูม้สีทิธจิะไดรั้บเงนิเบีย้ความพกิารตอ้งเป็นผูม้คีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงัตอ่ไปนี้ 

 

1.มสีญัชาตไิทย 

 

2.มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น 

 

3.มบีตัรประจ าตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิคณุภาพชวีติคนพกิาร 

 

4.ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะหข์องรัฐ 

 

ในการยืน่ค าขอลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ความพกิารคนพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิารจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงนิเบีย้ความพกิาร

โดยรับเงนิสดว้ยตนเองหรอืโอนเงนิเขา้บญัชฝีากธนาคารในนามคนพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิารผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิักษ์ผู ้

อนุบาลแลว้แตก่รณี 

 

ในกรณีทีค่นพกิารเป็นผูเ้ยาวซ์ึง่มผีุแ้ทนโดยชอบธรรมคนเสมอืนไรค้วามสามารถหรอืคนไรค้วามสามารถใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม

ผูพ้ทิักษณ์หรอืผูอ้นุบาลแลว้แตก่รณียืน่ค าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักลา่ว 

 

วธิกีาร 

 

1.คนพกิารทีจ่ะมสีทิธรัิบเงนิเบีย้ความพกิารในปีงบประมาณถัดไปใหค้นพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิารผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษ์ผู ้

อนุบาลแลว้แตก่รณียืน่ค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สถานทีแ่ละภายในระยะเวลาทีอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด 

 

2.กรณีคนพกิารทีไ่ดรั้บเงนิเบีย้ความพกิารจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประมาณทีผ่า่นมาใหถ้อืวา่เป็นผูไ้ดล้งทะเบยีน

และยืน่ค าขอรับเบีค้วามพกิารตามระเบยีบนี้แลว้ 

 

3.กรณีคนพกิารทีม่สีทิธไิดรั้บเบีย้ความพกิารไดย้า้ยทีอ่ยูแ่ละยังประสงคจ์ะรับเงนิเบีย้ความพกิารตอ้งไปแจง้ตอ่องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีต่นยา้ยไป 

 

 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

หรอืส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวดเลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะ
ทวดอ.ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330 / โทร. 075-466188/

ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ ((ระยะเวลาใหบ้รกิาร 1 - 30 พฤศจกิายนของทกุ
ปี))) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :20 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูป้ระสงคจ์ะขอรับเบีย้ความพกิารในปีงบประมาณถัดไปหรอืผูรั้บ
มอบอ านาจยืน่ค าขอพรอ้มเอกสารหลักฐานและเจา้หนา้ที่

ตรวจสอบค ารอ้งขอลงทะเบยีนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั
นครศรธีรรมราช 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ออกใบรับลงทะเบยีนตามแบบยืน่ค าขอลงทะเบยีนใหผู้ข้อ
ลงทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั
นครศรธีรรมราช 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัคนพกิำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรสง่เสรมิคณุภำพ

ชวีติคนพกิำรพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคง

ของมนุษยจ์ังหวดันครศรธีรรมราช 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำ(กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้
ควำมพกิำรประสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูน้สงูอำยผุำ่นธนำคำร) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกโดยหนว่ยงำนของรฐัทีม่ ี
รูปถำ่ยพรอ้มส ำเนำของผูดู้แลคนพกิำรผูแ้ทนโดยชอบธรรมผู ้

พทิกัษผ์ูอ้นุบำลแลว้แตก่รณี (กรณียืน่ค ำขอแทน) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำของผูดู้แลคนพกิำรผูแ้ทน

โดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษผ์ูอ้นุบำลแลว้แตก่รณี (กรณีทีค่นพกิำรเป็น

ผูเ้ยำวซ์ึง่มผีูแ้ทนโดยชอบธรรมคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถหรอืคน
ไรค้วำมสำมำรถใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษห์รอืผูอ้นุบำล

แลว้แตก่รณีกำรยืน่ค ำขอแทนตอ้งแสดงหลกัฐำนกำรเป็นผูแ้ทน
ดงักลำ่ว) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำรแทน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูด้ ำเนนิกำรแทน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

8) สมุดบญัชธีนำคำรรำยมผีูด้ ำเนนิกำรแทน - 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวด 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330 / โทร. 075-466188)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบการลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

ชือ่กระบวนงำน:การลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ความพกิารเทศบาลต าบลเกาะทวดนายวรรณรัตนม์ณีโชต  ิ

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราชกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวัดนครศรธีรรมราช 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
พ.ศ. 2553 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 20.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 10 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 19 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 4 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:การลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ความพกิารเทศบาลต าบลเกาะทวดนายวรรณรัตนม์ณี

โชต ิ04/09/2558 11:03 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรลงทะเบยีนและยืน่ค ำขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยเุทศบำลต ำบลเกำะ

ทวดนำยวรรณรตันม์ณีโชต ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราชกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2552 

ก าหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปีใหผู้ท้ ีจ่ะมอีายคุรบหกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณถัดไปและมคีณุสมบตัิ

ครบถว้นมาลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุดว้ยตนเองตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่นมภีมูลิ าเนาณ

ส านักงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนด 

 

หลกัเกณฑ ์

 

1.มสีญัชาตไิทย 

 

2.มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น 

 

3.มอีายหุกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไปซึง่ไดล้งทะเบยีนยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายตุอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

4.ไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บสวัสดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์ออืน่ใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวสิาหกจิหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดแ้กผู่รั้บ

บ านาญเบีย้หวัดบ านาญพเิศษหรอืเงนิอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนัผูส้งูอายุทีอ่ยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรัฐหรอืองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ผูไ้ดรั้บเงนิเดอืนคา่ตอบแทนรายไดป้ระจ าหรอืผลประโยชนอ์ย่างอืน่ทีรั่ฐหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จัดใหเ้ป็นประจ า

ยกเวน้ผูพ้กิารและผูป่้วยเอดสต์ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2548 

 

ในการยืน่ค าขอรับลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายผุูส้งูอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายโุดยวธิใีด

วธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

 

1.รับเงนิสดดว้ยตนเองหรอืรับเงนิสดโดยบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากผูม้สีทิธ ิ

 

2.โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธหิรอืโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากผูม้ี

สทิธ ิ

 

วธิกีาร 

 

1.ผูท้ีจ่ะมสีทิธรัิบเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถัดไปยืน่ค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ณสถานทีแ่ละภายในระยะเวลาทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนดดว้ยตนเองหรอืมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่

ด าเนนิการได ้

 

2.กรณีผูส้งูอายทุีไ่ดรั้บเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประมาณทีผ่่านมาใหถ้อืวา่เป็นผูไ้ด ้

ลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเบีย้ยังชพีผูส้งูอายตุามระเบยีบนีแ้ลว้ 

 

3.กรณีผูส้งูอายมุสีทิธไิดรั้บเบีย้ยังชพียา้ยทีอ่ยู่และยังประสงคจ์ะรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายตุอ้งไปแจง้ตอ่องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีต่นยา้ยไป 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวดเลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.

ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330 / โทร. 075-466188/ตดิตอ่
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ ((ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารวนัที ่1 - 30 พฤศจกิายน
ของทกุปี ))) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :30 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับเบีย้ยังชพีผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถัดไป

หรอืผูม้อบอ านาจยืน่ค าขอพรอ้มเอกสารหลกัฐานและเจา้หนา้ที่

ตรวจสอบค ารอ้งขอลงทะเบยีนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -) 

20 นาท ี เทศบาลต าบลเกาะทวด
อ าเภอปากพนังจังหวดั

นครศรธีรรมราช 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ออกใบรับลงทะเบยีนตามแบบยืน่ค าขอลงทะเบยีนใหผู้ข้อ
ลงทะเบยีนหรอืผูรั้บมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั
นครศรธีรรมราช 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำ (กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงั
ชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยผุำ่นธนำคำร) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐั

ทีม่รีูปถำ่ยพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ(กรณีมอบอ ำนำจให้

ด ำเนนิกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ(กรณี

ผูข้อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยปุระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผำ่น
ธนำคำรของผูร้บัมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาบต าบลเกาะทวด 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330      / โทร. 075-466188)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี



29 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบการลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมำยเหตุ 

- 
 

ชือ่กระบวนงำน:การลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายเุทศบาลต าบลเกาะทวดนายวรรณรัตนม์ณีโชต ิ

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราชกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวัดนครศรธีรรมราช 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอง้ถิน่พ.ศ.2552 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:การลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายเุทศบาลต าบลเกาะทวดนายวรรณรัตนม์ณี

โชต ิ04/09/2558 11:59 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษป้ีำย 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราชกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ.2510 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีป้ายแสดงชือ่ยีห่อ้หรอื

เครือ่งหมายทีใ่ชเ้พือ่การประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอืน่หรอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอืน่เพือ่หารายไดโ้ดยมหีลกัเกณฑ์

วธิกีารและเงือ่นไขดงันี้ 

 

1.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) ประชาสมัพันธข์ัน้ตอนและวธิกีารเสยีภาษี 

 

2.แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

 

3.เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดอืนมนีาคม 

 

4.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป.3) 

 

5.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทนัทหีรอืช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

6.กรณีเจา้ของป้ายช าระภาษีเกนิเวลาทีก่ าหนด (เกนิ 15 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ) ตอ้งช าระภาษีและเงนิเพิม่ 

 

7.กรณีทีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดภ้ายใน 30 วนันับแตว่นัไดรั้บแจง้

การประเมนิเพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป.5) ภายในระยะเวลา 60 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บ

อทุธรณ์ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ.2510 

 

8.กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอ

และเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

9.พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถวนตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

10.ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผุ่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

11.หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่

พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
เลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330 

/ โทร.075-466188/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :46 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพือ่ให ้

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสาร

1 วนั เทศบาลต าบลเกาะทวด
อ าเภอปากพนังจังหวดั

นครศรธีรรมราช 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

 

2) กำรพจิำรณำ 

พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจง้การประเมนิภาษี 

(หมายเหต:ุ -) 

30 วนั เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั
นครศรธีรรมราช 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้ของป้ายช าระภาษี 

(หมายเหต:ุ -) 

15 วนั เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั

นครศรธีรรมราช 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(หรอืบตัรทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานของรัฐ ) 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 

 

แผนผงัแสดงสถำนทีต่ ัง้หรอืแสดงป้ำยรำยละเอยีดเกีย่วกบัป้ำยวนั

เดอืนปีทีต่ดิต ัง้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

หลกัฐำนกำรประกอบกจิกำรเชน่ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ส ำเนำ

ทะเบยีนพำณชิยส์ ำเนำทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ((กรณีนติบิคุคล) พรอ้มส าเนา) 

- 

6) 

 

ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิภำษป้ีำย (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ((กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน)) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวด 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330 / โทร. 075-466188)) 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบแจง้รยการเพือ่เสยีภาษีป้าย 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:การรับช าระภาษีป้าย 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราชกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวัดนครศรธีรรมราช 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:การรับช าระภาษีป้ายเทศบาลต าบลเกาะทวดนายวรรณรัตน์มณีโชต ิ08/09/2558 10:57 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษโีรงเรอืนและทีด่นิเทศบำลต ำบลเกำะทวดนำยวรรณรตัน์

มณีโชต ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราชกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

พระราชบญัญัตภิาษีโรงเรอืนและทีด่นิพ.ศ. 2475 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีโรงเรอืนและ

ทีด่นิจากทรัพยส์นิทีเ่ป็นโรงเรอืนหรอืสิง่ทีเ่ป็นโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอย่างอืน่ๆและทีด่นิทีใ่ชต้อ่เนือ่งกบัโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกู

สรา้งอยา่งอืน่นัน้โดยมหีลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขดงันี้ 

 

1.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล/เมอืงพัทยา) ประชาสมัพันธข์ัน้ตอนและวธิกีารช าระภาษี 

2.แจง้ใหเ้จา้ของทรัพยส์นิทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ(ภ.ร.ด.2) 

3.เจา้ของทรัพยส์นิยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดอืนกมุภาพันธ ์

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

5.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับช าระภาษี (เจา้ของทรัพยส์นิช าระภาษีทนัทหีรอืช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

6.เจา้ของทรัพยส์นิด าเนนิการช าระภาษีภายใน 30 วนันับแตว่นัไดรั้บแจง้การประเมนิกรณีทีเ่จา้ของทรัพยส์นิช าระภาษีเกนิเวลาที่

ก าหนดจะตอ้งช าระเงนิเพิม่ตามอตัราทีก่ฎหมายก าหนด 

7.กรณีทีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของทรัพยส์นิ) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดภ้ายใน 15 วนันับแตไ่ดรั้บ

แจง้การประเมนิโดยผูบ้รหิารทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้เจา้ของทรัพยส์นิทราบภายใน 30 วนันับแตว่นัทีเ่จา้ของทรัพยส์นิยืน่อทุธรณ์ 

(ภ.ร.ด.9) 

8.กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตัองหรอืไม่ครบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค า

ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

9.พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

10.ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

11.จะด าเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวดเลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.
ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330 / โทร.075-466188/ตดิตอ่
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :31 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้ของทรัพยส์นิยืน่แบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 
เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั
นครศรธีรรมราช 

 

2) กำรพจิำรณำ 

พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ

แสดงรายการทรัพยส์นิ  (ภ.ร.ด.2) และแจง้การประเมนิภาษีให ้
เจา้ของทรัพยส์นิด าเนนิการช าระภาษี 

(หมายเหต:ุ -) 

30 วนั เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั

นครศรธีรรมราช 
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิโ์รงเรอืนและทีด่นิพรอ้มส ำเนำเชน่โฉนด
ทีด่นิใบอนุญำตปลูกสรง้หนงัสอืสญัญำซือ้ขำยหรอืใหโ้รงเรอืนฯ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

หลกัฐำนกำรประกอบกจิกำรพรอ้มส ำเนำเชน่ใบทะเบยีนกำรคำ้
ทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่หรอืใบอนุญำตประกอบกจิกำรคำ้ของฝ่ำย

สิง่แวดบลอ้มสญัญำเขำ่อำคำร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ(และงบแสดงฐานะการเงนิ (กรณีนติบิคุคล) พรอ้มส าเนา) 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวด 
(หมายเหต:ุ (เลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330 / โทร.075-466188)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบแจง้การรับช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมำยเหตุ 

- 
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ชือ่กระบวนงำน:การรับช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิเทศบาลต าบลเกาะทวดนายวรรณรัตนม์ณีโชต ิ

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราชกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวัดนครศรธีรรมราช 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)1. พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรอืนและทีด่นิพ.ศ. 2475 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:การรับช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิเทศบาลต าบลเกาะทวดนายวรรณรัตนม์ณีโชต ิ08/09/2558 

09:25 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตใชน้ ำ้ประปำ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรธีรรมราช กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 68(1) และมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพ.ศ. 2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่ 6) พ.ศ.2522 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะทวดจงึออกขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นต าบลไวโ้ดยมติ

ของสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะทวดและโดยความเห็นชอบจากนายอ าเภอปากพนังในการออกขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลเกาะทวดวา่ดว้ยการใชน้ ้าประปาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะทวดพ.ศ. 2550 ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีผู่ม้อีกนาจในการ

จัดเก็บอตัราคา่บรกิารน ้าประปาคา่ใชจ้่ายในการตดิตัง้ (เงนิหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใดทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะทวดเรยีกเก็บ

จากผูข้อใชน้ ้าประปารวมทัง้คา่มาตรวดัน ้าคา่ทอ่อปุกรณ์คา่แรงและคา่ตดิตัง้ประปาฯ) 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวดเลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.
ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330 / โทร.075-466188/ตดิตอ่
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :5 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้ออนุญาตยืน่ค ารอ้งขอตดิตัง้มาตรวดัน ้าสว่นกองชา่งเทศบาล
ต าบลเกาะทวดพรอ้มเอกสารประกอบ 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั
นครศรธีรรมราช 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานทีต่ดิตัง้มาตรวดัน ้ารายละเอยีดแนวทอ่

เมนการตอ่ทอ่แยกการตดิตัง้มาตรวดัน ้าตรวจสอบรายละเอยีด
การตดิตัง้อปุกรณ์จา่ยน ้าภายในบา้นเชน่มกีีก่๊กทอ่ภายในและ

อืน่ๆเป็นตน้ก าหนดขนาดทอ่และมาตรวดัและประมาณการอปุ
กรณืใหผู้ใ้ชน้ ้าเตยีมไวแ้ละแจง้คา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั

นครศรธีรรมราช 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
อนุมัตลิงนามในใบค ารอ้งขอตดิตัง้มาตรวัดน ้า 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลต าบลเกาะทวด
อ าเภอปากพนังจังหวดั

นครศรธีรรมราช 
 

4) - 

ด าเนนิการตอ่ทอ่และตดิตัง้มาตรวดัใหผู้ใ้ชน้ ้า 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั
นครศรธีรรมราช 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(รวมถงึกรณีขอยกเลกิใชน้ ้าประปาชัว่คราวดว้ย) 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ(รวมถงึกรณีขอยกเลกิใชน้ ้าประปาชัว่คราวดว้ย) 

3) 

 

หนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของบำ้น 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจกรณีรบัมอบอ ำนำจท ำแทนเจำ้ของบำ้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิกรณีวำงทอ่ตดัผำ่นทีด่นิผูอ้ ืน่ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 
 

ใบเสร็จรบัเงนิเกำ่หรอืส ำเนำเอกสำรใบเสร็จรบัเงนิฉบบัเกำ่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ( กรณีขอยา้ยมาตรวดัน ้าหรอืกรณีโอนหรอืเปลีย่นชือ่ผูใ้ชน้ ้า) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ตดิต ัง้มำตรวดัน ำ้ประปำ 

(หมายเหต:ุ (จ าแนกเป็น 1.คา่ส ารวจแลตดิตัง้ 100.00 บาท 2.คา่ประกนั
มาตรวดัน ้า 280.00 บาท)) 

คำ่ธรรมเนยีม 380 บาท 

 
 

2) คำ่ขอยำ้ยมำตรวดัน ำ้ 

(หมายเหต:ุ -) 
คำ่ธรรมเนยีม 130 บาท 

 
 

3) คำ่ยกเลกิมำตรวดัน ำ้ช ัว่ครำว 

(หมายเหต:ุ -) 
คำ่ธรรมเนยีม 40 บาท 

 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะทวด 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.ปากพนังจ.นครศรธีรรมราช 80330/โทร.075-466188)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบการขออนุญาตใชน้ ้าประปา 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมำยเหตุ 

- 
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ชือ่กระบวนงำน:การขออนุญาตใชน้ ้าประปา 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราชกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวัดนครศรธีรรมราช 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)ขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะทวดวา่ดว้ยการใชน้ ้าประปาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะทวดพ.ศ.2550 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:การขออนุญาตใชน้ ้าประปาเทศบาลต าบลเกาะทวดนายวรรณรัตนม์ณีโชต ิ09/09/2558 16:19 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษบี ำรงุทอ้งที ่
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวดันครศรธีรรมราชกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

พระราชบญัญัตภิาษีบ ารุงทอ้งทีพ่.ศ. 2508 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งทีโ่ดยมี

หลกัเกณฑแ์ละ่ขัน้ตอนดงันี้ 

 1. การตดิตอ่ขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่

 

 1.1 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีผูท้ีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิในวนัที ่1 มกราคมของปีทีม่กีารตรีาคาปานกลางทีด่นิ 

 

 (1) ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภบท.5) พรอ้มดว้ยหลกัฐานทีต่อ้งใชต้อ่เจา้พนักงาน

ประเมนิภายในเดอืนมกราคมของปีทีม่กีารประเมนิราคาปานกลางของทีด่นิ 

 

 (2) เจา้พนักงานประเมนิจะท าการตรวจอสบและค านวณคา่ภาษีแลว้แจง้การประเมนิใหผู้ม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิทราบ

วา่จะตอ้งเสยีภาษีเป็นจ านวนเทา่ใดภายในเดอืนมนีาคม 

 

 (3) ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิจะตอ้งเสยีภาษีภายในเดอืนเมษายนของทกุปีเวน้แตก่รณีไดรั้บใบแจง้การประเมนิหลงั

เดอืนมนีาคมตอ้งช าระภาษีภายใน 30 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ 

 

 1.2 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีเป็นเจา้ของทีด่นิรายใหมห่รอืจ านวนเนือ้ทีด่นิเดมิเปลีย่นแปลงไป 

 

 (1) เจา้ของทีด่นิยืน่ค ารอ้งตามแบบภบท.5 หรอืภบท.8 แลว้แตก่รณีพรอ้มดว้ยหลกัฐานตอ่เจา้พนักงานประเมนิภายในก าหนด 

30 วนันับแตว่นัไดรั้บโอนหรอืมกีารเปลีย่นแปลง 

 

 (2) เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บแบบแลว้จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของทีด่นิทราบวา่จะตอ้งเสยีภาษีในปีตอ่ไปจ านวนเทา่ใด 

 

 1.3 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิอนัเป็นเหตใุหก้ารลดหย่อนเปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตอุย่างอืน่

ท าใหอ้ัตราภาษีบ ารุงทอ้งทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

 (1) เจา้ของทีด่นิยืน่ค ารอ้งตามแบบภบท.8 พรอ้มดว้ยหลักฐานตอ่เจา้พนักงานประเมนิภายในก าหนด 30 วนันับแตว่นัทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ 

 

 (2) เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บแบบแลว้จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของทีด่นิทราบวา่จะตอ้งเสยีภาษีในปีตอ่ไปจ านวนเทา่ใด 

 

 (4) การขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งทีใ่นปีถัดไปจากปีทีม่กีารประเมนิราคาปานกลางของทีด่นิใหผู้รั้บประเมนิน าใบเสร็จรับเงนิของปี

กอ่นพรอ้มกับเงนิไปช าระภายในเดอืนเมษายนของทกุปี 

 

 2. กรณีเจา้ของทีด่นิไมเ่ห็นพอ้งดว้ยกับราคาปานกลางทีด่นิหรอืเมือ่ไดรั้บแจง้การประเมนิภาษีบ ารุงทอ้งทีแ่ลว้เห็นวา่การ

ประเมนินัน้ไมถ่กูตอ้งมสีทิธอิทุธรณ์ตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดัไดโ้ดยยืน่อทุธรณ์ผา่นเจา้พนักงานประเมนิภายใน 30 วนันับแตว่นัที่

ประกาศราคาปานกลางทีด่นิหรอืวนัทีไ่ดรั้บการแจง้ประเมนิแลว้แตก่รณี 

 

  3. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค า

ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 4. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
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 5. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 6. จะด าเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักงานเขต 50 เขต (ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

เทศบาลต าบลเกาะทวดเลขที ่62/1 ม.5 ต.เกาะทวดอ.ปาก
พนังจ.นครศรธีรรมราช 80330 / โทรง075-466-188/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (-)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :31 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้ของทรัพยส์นิยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภบท.5 หรอืภ
บท.8) เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (เทศบาลต าบลเกาะทวด )) 

1 วนั เทศบาลต าบลเกาะทวด

อ าเภอปากพนังจังหวดั
นครศรธีรรมราช 

 

2) กำรพจิำรณำ 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ

แสดงรายการ (ภบท.5 หรอืภบท.8) และแจง้การประเมนิภาษีให ้
เจา้ของทรัพยส์นิด าเนนิการช าระภาษี 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานเขตเทศบาลนครเทศบาลเมอืงองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลทกุแหง่และเมอืงพัทยา)) 

30 วนั เทศบาลต าบลเกาะทวด
อ าเภอปากพนังจังหวดั

นครศรธีรรมราช 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิเช่นโฉนดทีด่นิ , น.ส.3 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส ำเนำ0ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหตุ(กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน) 

6) 

 

ใบเสร็จหรอืส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่ภำษบี ำรุงทอ้งทีข่องปีกอ่น 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปาก

พนังจังหวดันครศรธีรรมราช 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงานภาษีบ าุรุงทอ้งทีก่รมการปกครอง 
(หมายเหต:ุ (เทศบาลต าบลเกาะทวดอ าเภอปากพนังจังหวัดนครศรธีรรมราช 80330 / โทร.075-466-188)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมำยเหตุ 

- 

 
ชือ่กระบวนงำน:การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักบรหิารการปกครองทอ้งทีก่รมการปกครองส านักบรหิารการปกครองทอ้งที ่

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตภิาษีบ ารงุทอ้งทีพ่.ศ.2508 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งทีเ่ทศบาลต าบลเกาะทวดนายวรรณรัตนม์ณีโชต ิ08/04/2016 16:46 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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