
 
ประกาศเทศบาลต าบลนาทัน 

เรื่อง  ประกาศใช้คู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

........................................ 
   

     ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้  “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้
อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับบริการประชาชน.....” โดยมีเป้าหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ ดังนั้น 
เทศบาลต าบลนาทัน ในฐานะหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และเพ่ือความสะดวกของประชาชนในการมาติดต่อ
ขอรับบริการ จึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนขึ้น เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอน และระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะยื่นมาพร้อมกับค าขอในการมาติดต่อขอรับบริการ 
 

    เทศบาลต าบลนาทัน จึงประกาศใช้คู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล
นาทัน (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีคู่มือส าหรับประชาชนท้ายประกาศนี้) 
 

     กรณีมีความประสงค์ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือส าหรับประชาชนดังกล่าว ผู้สนใจ
สามารถเข้าตรวจดูรายละเอียดได้  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลนาทัน ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป  
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 

(นายฤกษ์รุต     ดีประวี) 
        นายกเทศมนตรีต าบลนาทัน 

 
 

 



 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

 

 

 
 

 

 

เทศบำลต ำบลนำทัน 

อ ำเภอค ำม่วง      จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

โทรศัพท์ติดต่อ  0 - 87455 - 7608 

โทรสำร  0 – 43019-816 
 

 



ค ำน ำ 
 

   ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

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

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี)ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนระยะเวลาในการ

พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และให้

น าคู่มอืส าหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่นค าขอ และเผยแพรท่างสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

   เทศบาลต าบลนาทัน  จึงได้จัดท าคู่มือเล่มนี้เพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ

ให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลนาทัน  ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภทโดยประชาชน

สามารถตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลต าบลนาทัน  ได้  ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๙  

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มอืเล่มนี้เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนและผูบ้ริการตอ่ไป  

 

 

        เทศบาลต าบลนาทัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญ 
เรื่อง            หน้ำ 

-   สาสน์จากนายก  

ส่วนที่  1 

-  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  ความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์  1 - 2 

ส่วนที่  2 

-  การมสี่วนรว่มของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   3 - 5 

ส่วนที่  3 

-  ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน  เทศบาลต าบลนาทัน   

อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์         6 - 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สำส์นจำกนำยก 

เทศบำลต ำบลนำทัน   

   คู่มือเล่มนี้จัดท าเพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนของเทศบาล

ต าบลนาทัน  ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ

ระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงาน

ของเทศบาลต าบลนาทัน  ได้  ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีตามมาตรา  20  และมาตรา  29 

 

 

 

       (ลงช่ือ) 

         (นายฤกษ์รุต     ดปีระวี) 

               นายกเทศมนตรีต าบลนาทัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  1 

กำรรับรู้ข้อมูลขำ่วสำรของประชำชน  ควำมหมำย  ควำมส ำคัญ  และประโยชน์ 

 

1.ประชำชนมีควำมส ำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงไร 

ประชาชนมคีวามส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 

1.ประชาชนเป็นสมาชิกของชุมชนและเมื่อมีสิทธิ เลือกตั้ง  ต้องเป็นผู้มีหน้าที่ไปเลือกตั้ง

ผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น   ที่เป็นคนดี  และมีความรู้  ความสามารถ  ให้มาบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งแต่  

การมีส่วนร่วม  ก าหนดแผนงานโครงการ  มีส่วนร่วมด าเนินโครงการ  การติดตามและประเมินผล  

การท างานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   

3.ประชาชน  มีความผูกพันกับชุมชน  ของตน  เพราะถือเป็นเจ้าของชุมชน  ย่อมเป็นเจ้าของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและย่อมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบาย   แผนงานโครงการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

2.กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีประโยชน์กับประชำชนอย่ำงไร 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมีประโยชนก์ับประชาชน  ดังนี้ 

 1.ท าให้ประชาชนได้รับความรู้  ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ 

 2.ท าให้ประชาชน  เกิดการเรียนรู้สิทธิของตนเอง  และสามารถใช้สิทธิในการมีส่วนร่วม

บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.ท าให้ประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดริเริ่ม  ร่วมวางแผนพัฒนา  ร่วมตัดสินใจ  ใน

กิจการพัฒนาท้องถิ่น  ของตนเอง  และสามารถติดตามผลการท างานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  และรักษาผลประโยชน์ของชุมชนได้ 

3.กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คืออะไร 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  การที่ประชาชนได้ฟัง  ได้อ่าน  ได้

พบ  ได้เห็น  และได้รับความรู้จากข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  ข้อมูล

ข่าวสารจากป้ายประกาศ  จากจดหมายข่าว  จากเสียงตามสาย  จากวิทยุ  โทรทัศน์  จาก

อินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 

 



 

2 

4.ประชำชนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในช่องทำงใดได้บ้ำง 

ประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูล  ข่าวสาร  ได้หลายชอ่งทาง  ดังต่อไปนี้ 

 1.หอกระจายข่าวชุมชน  หรอื เสียงตามสายในชุมชน 

 2.เอกสารข้อเท็จจรงิตา่งๆ 

 3.เวทีน าเสนอข้อมูล 

 4.ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

 5.รายงานการศกึษา 

 6.วทิยุกระจายเสียง 

 7.จดหมายข่าว 

 8.การแถลงข่าว 

 9.วิดีทัศน ์

 10.อินเตอรเ์น็ต 

 11.ทัศนศกึษา  หรอื เยี่ยมชมโครงการ 

 

5.ประชำชน มีสิทธิในกำรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดบ้ำง 

สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ได้แก่ 

 1.สิทธิการรับรู้ข่าวสารการประชุมสภาท้องถิ่น  เช่น รับรู้ข้อมูลข่าวสารการก าหนดการ

ประชุมสภาท้องถิ่น  วาระการประชุม  วัน  เวลา  และสถานที่การจัดประชุมสภาท้องถิ่น 

 2.เกี่ยวกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรายละเอียดแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.รับรู้เกี่ยวกับการจัดหารายได้  และการจัดเก็บภาษี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.รับรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เช่น  รับรู้ข้อมูลการก าหนด วัน 

เวลา  และ สถานที่ในการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น   รับรู้ความคืบหน้า  และผลการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นในทุกขั้นตอน  รับรู้รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายประจ าปี  

เป็นต้น 

 5.รับรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  เช่น  รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและบัญชีขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  รับรู้ขอ้มูลเกี่ยวกับงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 6.รับรู้เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้ง 

 7.รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลขา่วสารทางราชการ 
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ส่วนที่  2 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบรหิำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.   กำรมีส่วนร่วมของประชำชนมีควำมส ำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อย่ำงไร 

การมสี่วนรว่มของประชาชนมคีวามส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 

1.  ช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้ร่วมกัน  มีความเห็นพ้องตอ้งกันของคนในชุมชน ลดความขัดแย้ง  และ

เกิด ความชอบธรรมในการตัดสินใจ 

2.  ช่วยใหเ้กิดความใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กับประชาชน  ท าให้เกิดการ

ยอมรับ เกิดความไว้วางใจ  และมีความรูส้ึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นมากขึ้น 

3. ช่วยใหผู้บ้ริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการการของ

ประชาชนในท้องถิ่นที่ดทีี่สุด 

4.  ช่วยใหม้ีทางเลือกในการตัดสินใจ  และมีความรอบคอบมากขึ้น 

 

2.  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนมีประโยชน์ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อย่ำงไร 

การมสี่วนรว่มของประชาชนมปีระโยชน์ในการบริหารงาน  มีดังนี้ 

1.   เพื่อท าให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น  น าเสนอปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ 

      ต่างๆ  ตอ่องค์กรปกครองสว่นทองถิ่นได้ 

2.   เพื่อท าให้ประชาชนสามารถปกป้องผลประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  น าเสนอการจัดสรร      

      ทรัพยากร  และร่วมตัดสินใจในกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

3.   การมีส่วนรว่มของประชาชนก่อให้เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

3. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบรหิำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  คอือะไร 

การมสี่วนรว่มของประชาชน หมายถึง  ประชาชนได้ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  รว่มด าเนินกิจกรรม  

ร่วมติดตาม  และประเมินผลด้วยตนเอง  ในนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ที่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 

“ร่วมคดิ”  หมายถึง   ประชาชนรว่มแสดงความคิดเห็นรว่มให้ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาต่างๆ  

แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

“ร่วมตัดสินใจ”  หมายถึง ประชาชนมีสว่นร่วมตัดสินใจในนโยบาย  แผนงาน โครงการ/กิจกรรม

ต่างๆ ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 
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“ร่วมด ำเนินกำร”  หมายถึง  ประชาชนรว่มลงมอื  ปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ  ด้วยตนเอง 

“ร่วมติดตำมและประเมินผล”  หมายถึง  ประชาชนร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  และร่วมท าการประเมินว่าการด าเนินงานสอดคล้องกับ  ความตอ้งการของ

ชุมชนมากน้อยเพียงใด 

 

4.ประชำชนจะเข้ำไปมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่ำงไรบ้ำง 

ประชาชนจะเข้าไปมีสว่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มหีลายระดับ  ดังนี้ 

 

 1.  ประชาชนมีสว่นร่วมในระดับรับรู้ข้อมูล  และข่าวสารขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

โดย  เข้าร่วมรับทราบ  หรอืรับฟังขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  จากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  หรอืปฏิบัติ

ตามแนวทางที่ระเบียบข้อบังคับได้ก าหนดไว้ 

 2.  ประชาชนมีสว่นร่วมในระดับการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ  โดยกระท าผ่าน

ช่องทางการมีส่วนรว่มในเวทีสาธารณะ  รูปแบบต่างๆ  เช่น ลานความคิด  เวทีประชุมประชาคม  เวที

อภปิราย  เวทีปรึกษาหารอื  และเวทีการเสวนา  เป็นต้น 

 3.  ประชาชนมสี่วนรว่มในระดับการตดิสินใจและก าหนดนโยบาย  โดยมีสว่นร่วมเป็นผู้

ตัดสินใจและก าหนดนโยบาย  หรอืเลือกวิธีการด าเนินกิจกรรมได้  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

น าผลการตัดสินใจที่เป็นมติของชุมชนมาแปรผลสูก่ารปฏิบัติ  เช่น นโยบาย  แผนงาน  โครงการ / 

กิจกรรมต่างๆ  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  เป็นต้น 

 4.  ประชาชนมสี่วนรว่มในระดับลงมอืปฏิบัติและตดิตามผลในการด าเนินกิจการต่างๆ  โดยมี

ส่วนรว่มลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ  ดว้ยตนเอง  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นไปอย่างสอดคล้อง

กับความตอ้งการของประชาชน  ทั้งยังเป็นการรว่มติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อประเมินว่าการด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมาก

น้อยเพียงใด 

 5.  ประชาชนมสี่วนรว่มในระดับด าเนนิการพัฒนาท้องถิ่น  และแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วย

ตนเอง  โดยเป็นผู้ริเริ่มและด าเนนิการพัฒนาท้องถิ่นในรูปของโครงการ  หรอื  กิจกรรมในการแก้ไข

ปัญหาชุมชนด้วยตนเอง  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีหนา้ที่เป็นผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนการด าเนิน

โครงการหรอืกิจกรรมชองชุมชน 

 

 

 

 



 
5.ประชาชนเป็นผูด้  าเนินการแกไ้ขปัญหาชุมชน

ดว้ยตนเอง 

 
4.ประชาชนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบติัและติดตาม
ประเมินผล 

 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมตดัสินใจและก าหนดนโยบาย 

 
2.ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใหค้  าปรึกษาและให้
ขอ้เสนอแนะ 

 
       1.ประชาชนมีส่วนร่วมรับทราบ  หรือ  รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

5 

 

 

แผนภูมแิสดงระดับการมสี่วนรว่มของประชาชนใน  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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ส่วนที่  3 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 

เทศบำลต ำบลนำทัน  อ ำเภอค ำม่วง  จังหวัดกำฬสินธุ ์

 

 

 

 

 

 

 

มรีำยละเอยีดตำมกิจกรรม ขั้นตอนกำรท ำงำน เพื่อบรกิำรประชำชน  ดังนี ้

 

 



 

ขั้นตอนและกระบวนงำนที่ให้บรกิำรประชำชนเทศบำลต ำบลนำทัน  
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ขั้นตอนและก ำหนดเวลำกำรขอหนังสือรับรอง 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลนำทัน 

บริการขอ้มูล 
หลกัฐาน 

1.  หนงัสือรับรองบุคคล 

2.  หนงัสือรับรองเงินเดือน/ 
    ค่าจา้งและค่าตอบแทน 

3. หนงัสือรับรองผลงาน 

1.  ส าเนาบตัรประชาชน  หรือ 
     ส าเนาประจ าตวัพนกังานส่วนต าบล 
     ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จประมาณ  15  นาที 

ยืน่ค  าร้องพร้อมหลกัฐาน 

ผูบ้ริหารอนุมติั 

ใช้เวลำ  5  นำท ี

ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน 

ใช้เวลำ  5  นำท ี

ทานตรวจ  เห็นชอบ 

ใช้เวลำ  5  นำท ี
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ขั้นตอนและก ำหนดเวลำกำรขอใช้บริกำรอนิเทอร์เน็ตต ำบล 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลนำทัน 

บริการ 

1.  สืบคน้ขอ้มูล 

ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จประมาณ  5  นาที 

ลงทะเบียนการขอใช ้
ลงทะเบียนการขอใช ้

ใช้เวลำ  5  นำท ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

ขั้นตอนและก ำหนดเวลำกำรขอข้อมูลข่ำวสำรทั่วไป 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลนำทัน  

บริการขอ้มูล หลกัฐาน 

1.  ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายฯ 

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

ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จประมาณ  10  นาที 

ยืน่ค  าร้องพร้อมหลกัฐาน 

ผูบ้ริหารอนุมติั 

ใช้เวลำ  4  นำท ี

ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน 

ใช้เวลำ  2  นำท ี

ทานตรวจ  เห็นชอบ 

ใช้เวลำ  4  นำท ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทะเบียนอนุมตัิ 

ใช้เวลำ  4  นำที 
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บริการขอ้มูล หลกัฐาน 

1.  จดทะเบียนพาณิชย ์
 

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

3.  สัญญาเช่า (กรณีเช่า) 

ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จประมาณ  15  นาที 

ยืน่ค  าร้องพร้อมหลกัฐาน 
ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน 

ใช้เวลำ  3  นำท ี

ทานตรวจ  เห็นชอบ 

ใช้เวลำ  2  นำท ี

ขั้นตอนและก ำหนดเวลำกำรขอจดทะเบียนพำณชิย์ 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลนำทัน 

กรอกขอ้มูลลงในระบบออนไลน ์

ใช้เวลำ  10  นำท ี

นายทะเบียนอนุมติั 

ใช้เวลำ  2  นำท ี
 

ช าระค่าธรรมเนียม 

/ เจา้หนา้ท่ีออกใบเสร็จ 

ใช้เวลำ   3  นำท ี
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ขั้นตอนและก ำหนดเวลำกำรรับฟัง  ปัญหำ  ข้อร้องเรียน และกำรช่วยเหลอืให้กำรสนับสนุนประชำชน 
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลนำทัน 

ปัญหา/ขอ้ร้องเรียน หลกัฐาน 

1.  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
2.  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

3.  การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

4.  ปัญหาอ่ืน ๆ 

1.  ส าเนาบตัรประชาชน   
2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

3.  เอกสารอ่ืน ๆ เช่น  รูปถ่าย 

ยืน่ค  าร้องพร้อมหลกัฐาน ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน 
ใช้เวลำ  1  นำท ี

ตรวจสอบพื้นท่ี 

ใช้เวลำ  1  ช่ัวโมง 

ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จ 
ประมำณ  2  วนั 

กรณีพิจารณางบประมาณรายจ่าย 

ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จ 
ประมำณ  1  ชม.  10  นำท ี

กรณีใหก้ารสนบัสนุนเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ 
รายงาน 
ผูบ้ริหาร 

ใช้เวลำ  5  นำท ี

ประชุมคณะบริหารเพื่อพิจารณา  อนุมติั 

ใช้เวลำ  30  นำท ี

ผูบ้ริหารอนุมติั 
ใช้เวลำ  5  นำท ี



 

 

 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร (กำรจัดเก็บภำษีป้ำย) 

(งำนจัดเก็บรำยได้ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรช ำระภำษีป้ำย  เวลำปฏิบัติงำนเดิม  ๗  นำทตี่อรำย  เวลำปฏิบัติงำนที่ปรับลด  ๕ นำทีต่อรำย 
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ส่วนกำรคลัง 

ผู้มีหน้ำทีช่ ำระภำษี 

เอกสำรส ำหรับกำรยืน่ภำษี 
๑.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

๒.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผา่นมา 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกขอ้มูลในแบบพร้อมแนบเอกสารยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

ภำษีป้ำย 
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กำรจัดเก็บภำษีป้ำย 

1. ป้ำยที่ต้องเสียภำษี 

  1.1 ป้ายที่ตอ้งเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่หอ้ หรอืเครื่องหมายที่ใชใ้นการประกอบการค้า 

หรอื ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรอืโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรอื

เครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรอืท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 

  1.2 ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย 

2. ป้ำยที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องเสียภำษีป้ำย ได้แก่ 

  2.1 ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ 

  2.2 ป้ายที่แสดงไว้ที่สนิค้า หรอืที่สิ่งห่อหุม้หรือบรรจุสินค้า 

  2.3 ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึน้เป็นครั้งคราว 

  2.4 ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 

  2.5 ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใชป้ระกอบการค้า หรอืประกอบกิจการอื่นหรอืภายในอาคารซึ่ง

เป็นที่รโหฐาน ทั้งนีเ้พื่อหารายได้ และแตล่ะป้ายมีพืน้ที่ไม่เกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที ่

8 (พ.ศ. 2542) ก าหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพื้นที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 21 

พฤษภาคม 2542) แตไ่ม่รวมถึงป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณชิย์ 

  2.6 ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค หรอืราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ 

  2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรอืตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหนว่ยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ 

  2.8 ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

  2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรอืสถาบันอุดมศกึษาเอกชน ที่

แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 

  2.10 ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลติอันเกิดจากการเกษตรของตน 

  2.11 ป้ายของวัด หรอืผูด้ าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรอืการกุศลสาธารณะ

โดยเฉพาะ 

  2.12 ป้ายของสมาคมหรอืมูลนิธิ 

  2.13 ป้ายที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

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

ก าหนดป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายคือ 

(1) ป้ายที่แสดงหรอืติดตั้งไว้ที่รถยนตส์่วนบุคคล รถจักรยานยนต ์รถบดถนน หรอืรถแทรกเตอร์ 
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  (2) ป้ายทีต่ิดตัง้หรอืแสดงไวท้ี่ล้อเลือ่น 

  (3) ป้ายที่ตดิตัง้หรอืแสดงไวท้ี่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพื้นที่ไม่เกนิห้ารอ้ย 

               ตารางเซนติเมตร 

3. ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีปำ้ย 

  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปา้ย ได้แก ่

  3.1 เจา้ของปา้ย 

  3.2 ในกรณีที่ไมม่ีผูอ้ืน่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ย หรอืเมื่อพนักงานเจา้หน้าทีไ่ม่อาจหาตัวเจ้าของ

ป้ายนัน้ ได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเปน็ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีป้าย ถา้ไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนัน้ได้ให้ถือวา่

เจา้ของหรอื ผู้ครอบครองอาคารหรอืที่ดินที่ป้ายนัน้ตดิตั้งหรอืแสดงอยู่เป็นผู้มหีน้าที่เสยี ภาษีปา้ยตามล าดับ 

4. ระยะเวลำกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรเพื่อเสียภำษปีำ้ย 

  4.1 เจา้ของปา้ยทีม่ีหนา้ที่เสยีภาษีปา้ยตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภป.) ภายในเดือนมนีาคมของ

ทุกป ี

  4.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรอืแสดงป้ายภายหลงัเดือนมีนาคมหรอืติดตัง้หรอืแสดงปา้ยใหม่แทนป้ายเดิม หรอื

เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอนัเป็นเหตุใหต้้องเสียภาษีปา้ยเพิ่มขึน้ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ยภายใน 

15 วัน นับแต่วนัตดิตั้งหรอืแสดงปา้ย หรอืนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

5. กำรค ำนวณพื้นที่ปำ้ย อัตรำค่ำภำษีปำ้ย และกำรค ำนวณภำษีป้ำย 

  5.1 การค านวณพื้นที่ป้าย 

   5.1.1 ป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได ้

 

 

5.1.2 ป้ายที่ไมม่ีขอบเขตก าหนดได้ 

   ถอืตัวอักษร ภาพ หรอืเครื่องหมายที่อยู่ริมสดุเป็นขอบเขตเพื่อก าหนด ส่วนกว้างที่สดุ 

ยาวที่สดุ แล้วค านวณตาม 5.1.1 

   5.1.3 ค านวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร 

  5.2 อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี ้
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5.3 การค านวณภาษีป้าย ให้ค านวณโดยน าพืน้ที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เชน่ ป้ายที่ตอ้งเสีย

ภาษี มีพื้นที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้ 

  10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400) 

6. หลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรเสียภำษีป้ำย 

  เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะน าผูม้ีหน้าที่เสียภาษีน าหลักฐานประกอบการยื่นแบบ

แสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภป.1) เท่าที่จ าเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านัน้ 

  6.1 กรณีป้ายที่ตดิตั้งใหม่ ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ตดิตั้งใหม่ ได้แก่ 

   1) บัตรประจ าตัวประชาชน 

   2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

   3) ทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม 

   4) หนังสือรับรองหุน้ส่วนบริษัท 

   5) ใบอนุญาตติดตัง้ป้ายหรือใบเสร็จรับเงนิจากร้านท าป้าย 

  6.2 กรณีป้ายรายเก่า ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แลว้ 

ควรน าใบเสร็จรับเงนิค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงดว้ย 

7. ขั้นตอนกำรช ำระภำษี 

  7.1 ผูม้ีหน้าที่ตอ้งเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมดว้ยหลักฐาน 

  7.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

   1) กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะช าระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย 

ถ้าพนักงานเจา้หนา้ที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจง้ผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็น

จ านวนเท่าใด 

   2) กรณีผูเ้สียภาษีป้ายไม่พร้อมจะช าระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงาน

เจ้าหน้าที่จะมีหนังสอืแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจ านวนเงินภาษีที่จะต้องช าระแก่ผูเ้สียภาษี 

  7.3 ผูเ้สียภาษีตอ้งมาช าระเงินคา่ภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 

  7.4 การช าระภาษีป้าย 

   - เจ้าของป้ายมีหน้าที่ช าระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก 

   (1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแตว่ันที่ได้รับแจง้การประเมิน 

   (2) สถานที่ช าระภาษี 

    - สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ 

    - หรอืสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 
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   (3) การช าระภาษีวธิีอื่น 

    - ธนาณัติ หรอืตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น 

    - ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 

    - ส่งไปยังสถานที่ตาม (2) 

   (4) การผ่อนช าระหนี้ 

    1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึน้ไป 

    2. ผอ่นช าระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน 

    3. แจ้งความจ านงเป็นหนังสือก่อนครบก าหนดเวลาช าระหนี้ 

     - ป้ายติดตั้งปีแรก 

     - คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด 

     - งวดละ 3 เดือน 

     - เริ่มเสียตั้งแตง่วดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี 

      งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 % 

      งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 % 

      งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 % 

      งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม = 25 % 

8. เงนิเพิ่ม 

  ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอ่ไปนี้ 

  8.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษี

ป้ายเว้นแต่ กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจา้หน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบ

ถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มรอ้ยละหา้ของค่าภาษีป้าย 

  8.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง

ให้เสียเงินเพิ่มรอ้ยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมนิเพิ่มเติม เว้นแตก่รณีที่เจา้ของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ

แสดงรายการภาษีป้ายใหถู้กต้องก่อนที่พนักงานเจา้หน้าที่แจง้การประเมิน 

  8.3 ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงนิเพิ่มรอ้ยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษ

ของเดือนใหน้ับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนีไ้ม่ให้น าเงินเพิ่มตาม 8.1 และ 8.2 มาค านวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนีด้้วย 

9. บทก ำหนดโทษ 

  9.1 ผูใ้ดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรอืน า

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลกีเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 
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  9.2 ผูใ้ดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000บาท -50,000  

 บาท 

  9.3 ผูใ้ดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไมแ่สดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่

ประกอบกิจการตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

  9.4 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาใหถ้้อยค าหรอืให้ส่งบัญชีหรอืเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอัน

สมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรอืทั้งจ าทั้ง

ปรับ 

10. กำรอุทธรณ์กำรประเมิน 

  เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจง้การประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นวา่การประเมนินั้นไมถู่กต้อง มีสิทธิอุทธรณ์

การประเมนิ ตอ่ผูบ้ริหารท้องถิ่น หรอืผูไ้ด้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจง้การประเมินผูอุ้ทธรณ์มีสทิธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผูบ้ริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่

วันรับแจ้งค าวินจิฉัยอุทธรณ์ 

11. กำรขอคืนเงินภำษีป้ำย 

  ผูเ้สียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ตอ้งเสียหรอืเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผูน้ั้นมีสทิธิขอรับเงนิคืนได้

โดยยื่นค ารอ้ง ขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร(กำรจัดเก็บภำษีโรงเรอืนและที่ดิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรช ำระภำษีโรงเรอืนและที่ดิน  เวลำปฏิบัติงำนเดิม  ๗  นำทตี่อรำย  เวลำปฏิบัติงำนที่ปรับลด  ๕ นำทตี่อรำย 
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ผู้มีหน้ำทีช่ ำระภำษี 

เอกสำรส ำหรับกำรยืน่ภำษี 
๑.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

๒.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผา่นมา 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกขอ้มูลในแบบพร้อมแนบเอกสารยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

ภำษีโรงเรือน
และทีด่ิน 
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ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 

1. ควำมรู้ทั่วไป  

1.1 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภำษี 

ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี  ได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง ซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคารนัน้ ๆ รวมถึงบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใชป้ระโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร 

โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้น าทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทน

นอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรอืน าไปให้ผูอ้ื่นใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรอืไม่ก็

ตาม   

1.2 ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภำษี 

1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผน่ดิน 

2. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ให้ในกิจการของรัฐบาลหรอืสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟ

แหง่ประเทศไทยที่ใชใ้นกิจการรถไฟโดยตรง 

3. ทรัพย์สนิของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระท ากิจการอันมใิช่เพื่อ

เป็นผลก าไรส่วนบุคคล  และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศกึษา 

4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะศาสนกิจอย่างเดียวหรอืเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 

5. โรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ  ซึ่งปิดไว้ตลอดปี  และเจ้าของมไิด้อยู่เองหรอืให้

ผูอ้ื่นอยู่  นอกจากคนเฝา้ในโรงเรอืนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ  หรอืในที่ดินซึ่งใช้

ต่อเนื่องกัน 

6. โรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซือ้อาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่

เก็บสินค้าหรอืประกอบการอุตสาหกรรม  หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ 

1.3 กำรขอลดหย่อนค่ำภำษี 

การลดหย่อนภาษี  การขอยกเว้นภาษี  การงดเว้น  การขอปลดภาษี   จะกระท าได้ตามกรณี 

ดังนี้ 

 -  ถ้าโรงเรอืนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ถูกรื้อถอนหรอืท าลายให้ลดค่ารายปีของ 

       ทรัพย์สินนัน้ตามส่วนที่ถูกท าลายตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ท าขึน้  แต่ในเวลานั้นโรงเรือน 

       หรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้  (มาตรา 11) 

     -  โรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ  ซึ่งท าขึ้นในระหว่างปีนั้น  ให้ถือเอาเวลาซึ่งโรงเรอืน 

       หรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ   นั้นได้มขีึน้และส าเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านั้นมาเป็น 

       เกณฑค์ านวณค่ารายปี   (มาตรา 12) 

  - ถ้าเจา้ของโรงเรอืนใดติดตั้งส่วนควบที่ส าคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก  เครื่อง 

       กระท าหรือเครื่องก าเนดิสินค้า   เพื่อใช้ด าเนินการอุตสาหกรรม 
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บางอย่าง  เช่น  โรงสี   โรงเลื่อย ฯลฯ  ขึน้ในโรงเรือนนั้น  ๆ  ในการประเมินให้ลดค่ารายปี 

ลงเหลอืหนึ่งสามของคา่รายปีของทรัพย์สนินั้น  รวมทั้งส่วนควบดังกล่าวแล้ว (มาตรา 13) 

  -    เจ้าของโรงเรอืนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นได้รับความเสียหาย เพราะทรัพย์สินว่าง  

      ลง   หรอืทรัพย์สินช ารุดจ าเป็นต้องซ่อมแซมส่วนส าคัญ เจ้าของโรงเรอืนสิ่งปลูกสร้างมี 

   สิทธิของลดค่าภาษีได้ โดยยื่นค ารอ้งตอ่พนักงานเจ้าหนา้ที่ ทั้งนีเ้ป็นไปตามดุลพินิจของ 

   พนักงานเจ้าหนา้ที่ที่จะลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหาย หรอืปลดค่าภาษีทั้งหมดก็ได้ 

 1.4    ผู้มีหน้ำที่เสียภำษี 

  ผูม้ีหน้าที่เสียภาษี  คือ  เจ้าของทรัพย์สนิ  แตถ่้าที่ดนิและโรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่าง

อื่น ๆ  เป็นของคนละเจา้ของกัน เจ้าของโรงเรอืนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ  ต้องเป็นผู้เสียภาษีโรงเรอืน

และที่ดนิ 

   1.5  ก ำหนดระยะเวลำให้ยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษี 

     ให้ผูร้ับประเมินยื่นแบบแจง้รายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  ต่อ

พนักงานเจ้าหนา้ที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สนินั้นตั้งอยู่  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

1.6  ฐำนภำษี 

         ฐานภาษี   คือ  ค่ารายปีของทรัพย์สนิ 

 คา่รายปี    หมายถึง  จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สนินั้นสมควรใหเ้ชา่ได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีที่  

ทรัพย์สินนั้นให้เช่า ให้ถือว่าค่าเช่าคือค่ารายปี  แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่

เห็นว่า ค่าเช่านั้นมิใช่จ านวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้  หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากเจ้าของ

ทรัพย์สินด าเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอื่น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจประเมินค่ารายปีได้โดย

ค านงึถึงลักษณะของทรัพย์สนิ ขนาด พืน้ที่ ท าเล ที่ตัง้ และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สนินั้นได้รับประโยชน์ 

1.7 อัตรำภำษี 

อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสิบสองจุดหา้ของค่ารายปี 

2 ขั้นตอนกำรยื่นแบบแจ้งรำยกำรเสียภำษี 

2.1   กำรยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรำยกำรทรัพย์สิน  ให้ผู้รับประเมินกรอกรายการในแบบพิมพ์    

(ภ.ร.ด.2) ตามความเป็นจรงิตามความรูเ้ห็นของตนใหค้รบถ้วน และรับรองความถูกต้องของขอ้ความ

ดังกล่าว พร้อมทั้งลงวันที่  เดือน ปี และลงลายมอืชื่อของตนก ากับไว้แล้วส่งคนืไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่   

ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลยะลา การส่งแบบพิมพ์  จะน าไปส่งด้วยตนเอง  มอบหมายใหผู้อ้ื่น

ไปส่งแทน  หรอืส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้   (ให้ถือวันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบพิมพ์) 

2.2 เอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ประกอบกำรยื่นแบบแจ้งรำยกำรเสียภำษี 

กรณีโรงเรือนรายเก่า  ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.2)   พร้อมใบเสร็จรับเงนิ   

การเสียภาษีครั้งสุดท้าย  (ถ้ามี) 
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        กรณีโรงเรือนรายใหม่  ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เคยยื่นแบบแจ้ง

รายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาก่อน  ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัด

จากปีที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.2)   

ต่อพนักงานเจ้าหนา้ที ่ พร้อมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 

-     ส าเนาโฉนดที่ดนิที่ปลูกสร้างโรงเรอืน   หรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น 

-     ส าเนาหนังสือสัญญาซือ้ขาย  หรอืสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

-    หลักฐานการเปิดด าเนินกิจการ  เช่น  หนังสอืรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์  

      หนังสอืรับรองการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน/บริษัท 

-    ใบอนุญาตตั้งและ/หรอืประกอบกิจการโรงงาน 

-     สัญญาเช่าบ้าน 

-    หนังสอืมอบอ านาจ  (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ดว้ยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์    

 2.3    กำรช ำระภำษี 

          ให้ผู้รับประเมินที่ได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) น าเงินไปช าระภายใน 30 วัน  นับแต่

วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินโดยช าระภาษีได้ที่งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนา

รายได้ กองคลัง ส านักงานเทศบาลนครล าปาง การช าระภาษีจะช าระโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน

ธนาคารหรือเซ็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลนครล าปาง   และ

ให้ถือเอาวันสง่ทางไปรษณีย์เป็นวันรับช าระภาษี 

2.4    กำรผ่อนช ำระภำษี 

  ผูม้ีสิทธิขอผ่อนช าระภาษีได้   3 งวด  โดยไม่เสียเงินเพิ่มมเีงื่อนไข  ดังนี้ 

1.     ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีจะขอผอ่นช าระค่าภาษีก็ได้   โดยวงเงนิค่าภาษีที่จะขอผอ่นช าระนั้น

จะต้องมจี านวนตั้งแต่เก้าพันบาทขึ้นไป 

         2.     ได้ยืนแบบพิมพ์เพื่อแจ้งการการทรัพย์สนิต่อพนักงานเจา้หนา้ที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์

ของปีนั้น 

         3.     ได้แสดงความจ านงขอผอ่นช าระค่าภาษีเป็นหนังสอืต่อพนักงานเจา้หน้าทีภายใน  30  

วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

2.5  เงนิเพิ่ม 

เงินภาษีค้างช าระให้เพิ่มจ านวนตามอัตรา  ดังนี้ 

1. ถ้าช าระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแตว่ันพ้นก าหนดเวลาสามสิบวันนับแตว่ันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

การประเมนิ  ให้เพิ่มร้อยละ  2.5  ของค่าภาษีที่ค้าง 

ถ้าเกินหนึ่งเดือนแตไ่ม่เกินสองเดือน  ให้เพิ่มรอ้ยละ   5   ของค่าภาษีที่ค้าง 

3.   ถ้าเกินสองเดือนแตไ่ม่เกินสามเดือน  ให้เพิ่มร้อยละ  7.5   ของค่าภาษีที่ค้าง 
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4.   ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดอืน  ให้เพิ่มร้อยละ   10  ของค่าภาษีที่ค้าง 

ถ้ามิได้มกีารช าระค่าภาษีและเงนิเพิ่มภายในสี่เดือน   ผูบ้ริหารท้องถิ่นมอี านาจออก 

ค าสั่งเป็นหนังสอืให้ยึด  อายัด  หรอืขายทอดตลาดทรัพย์สนิของผู้ซึ่งค้างช าระค่าภาษี  เพื่อน าเงินมาช าระ

เป็นค่าภาษี  เงนิเพิ่ม   ค่าธรรมเนยีม  และค่าใช้จา่ยโดยมิตอ้งของให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 

       ถ้าคา่ภาษีค้างอยู่และยังมิได้ช าระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเจา้ของใหม่

โดยเหตุใด  ๆ   ก็ตาม  เจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนัน้รว่มกัน  (มาตรา 45) 

2.6 กำรอุทธรณ์ภำษี 

เมื่อผู้รับประเมิน  ได้รับแจง้กาประเมินแล้วไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย 

เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง  หรือเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป ก็มีสิทธิยื่นค าร้องของให้พิจารณาการประเมิน

ใหม่  ตอ่ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

       โดยกรอกในแบบพิมพ์  (ภ.ร.ด.9)   ยื่นแบบดังกล่าวที่ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  ภายใน  

15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากพ้นเวลาดังกล่าว  ผูร้ับประเมินหมดสิทธิที่จะขอให้พิจารณา

การประเมนิใหม่ และไม่มสีิทธิน าคดีขึ้นสูศ่าลเว้นแตใ่นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินัน้ 

       เมื่อผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้ว  ผลเป็นประการใดจะแจง้ค าชีข้าดไปยังผูย้ื่นค าร้องอุทธรณ์

เป็นลายลักษณ์อักษร   หากผู้รับประเมินเห็นด้วยหรือไม่พอใจในค าช้ีขาดดังกล่าว  ย่อมมีสทิธิน าคดีไปสู่

ศาลเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมนินั้นไม่ถูกต้องก็ได้ แตต่้องภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับแจง้ความ

ให้ทราบค าชี้ขาดนั้น 

2.7 บทก ำหนดโทษ 

มาตรา  46  ผูใ้ดละเลยไม่แสดงขอ้ความที่กล่าวไว้ในมาตรา  20  เว้นแตจ่ะเป็นด้วยเหตุ 

สุดวิสัย ท่านว่าผู้นัน้มีความผดิต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสองรอ้ยบาท 

       มาตรา 47 ผูใ้ดโดยรู้อยู่แลว้หรอืจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่  

ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึน้เมื่อเรยีกร้อง ไม่น าพยานหลักฐานมาแสดง  หรอืไม่ตอบค าถามเมื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามตามความในมาตรา  21  และ  22  ท่านว่าผูน้ั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับ

ไม่เกินห้าร้อยบาท มาตรา  48  ผูใ้ด 

(ก) โดยรู้อยู่แลว้หรอืจงใจยื่นขอ้ความเท็จ  หรอืให้ถ้อยค าเท็จ  หรอืตอบค าถามด้วยค าอัน 

เป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการค านวณค่า

รายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี 

(ข) โดยความเท็จ  โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่าง 

ใดทั้งสิน้ที่จะหลีกเลี่ยงหรอืพยายามหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแหง่ทรัพย์สนิของตนตามที่ควรก็ดี 

 ท่านว่าผู้นัน้มคีวามผดิต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรอืปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท  หรอืทั้งจ า

ทั้งปรับ 

 

 



 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร(กำรจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องท่ี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องที่  เวลาปฏิบัติงานเดิม  ๕  นาทีตอ่ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ๓ นาทีตอ่ราย 
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ผู้มีหน้ำทีช่ ำระภำษี 

เอกสำรส ำหรับกำรยืน่ภำษี 
๑.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

๒.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผา่นมา 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกขอ้มูลในแบบพร้อมแนบเอกสารยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

ภำษีบ ำรุงท้องที่ 
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กำรจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่ 

  ภาษีบ ารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจา้ของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชี

อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ ที่ดนิที่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดนิที่เป็นของบุคคลหรอืคณะบุคคล ไม่ว่าจะ

เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลซึ่งมีกรรมสทิธิ์ในที่ดนิ หรอืสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์

ของเอกชน ที่ดนิที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ พืน้ที่ดิน และพืน้ที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มนี้ าด้วย โดยไม่เป็น

ที่ดนิที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรอือยู่ในเกณฑล์ดหย่อน 

ที่ดินที่เจ้ำของท่ีดินไม่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องท่ี ได้แก่ 

  1. ที่ดนิที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดนิ 

  2. ที่ดนิที่เป็นสาธารณสมบัติของแผน่ดินหรอืที่ดนิของรัฐที่ใชใ้นกิจการของรัฐหรอืสาธารณะโดย

มิได้หาผลประโยชน์ 

  3. ที่ดนิของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรอืสาธารณะโดยมิได้หา

ผลประโยชน์ 

  4. ที่ดนิที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศกึษา หรอืกุศลสาธารณะ 

  5. ที่ดนิที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดนิที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่วา่จะใช้ประกอบ

ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรอืที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ 

  6. ที่ดนิที่ใช้เป็นสุสาน หรอืฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

  7. ที่ดนิที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรอืการท่าเรือของรัฐ หรอืใช้เป็นสนามบินของรัฐ 

  8. ที่ดนิที่ใช้ตอ่เนื่องกับโรงเรอืน ที่ตอ้งเสียภาษีโรงเรอืนและที่ดนิแลว้ 

  9. ที่ดนิของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจา้ของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ 

  10. ที่ดนิที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติหรอืองค์การ

ระหว่างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 

  11. ที่ดนิที่เป็นที่ตั้งของสถานฑูตหรอืสถานกงศุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอ่กัน 

  12. ที่ดนิตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีบ ำรุงท้องท่ี 

  ผูท้ี่เป็นเจา้ของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปีนัน้ 

ก ำหนดระยะเวลำกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเพื่อเสียภำษี 

  ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้อu3591 .ที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ 

ส านักงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ท้องที่ซึ่งที่ดินน้ันตัง้อยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มกีารตี

ราคาปานกลางของที่ดนิ แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนัน้ 
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อัตรำภำษีและกำรค ำนวณภำษี 

  อัตรำภำษี 

  1. อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ก าหนดไว้ในบัญชที้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา 

  2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาทให้เสียภาษีดังนีร้าคาปานกลางของที่ดิน 30,000 

บาทแรก เสียภาษี 70 บาท 

  3. สว่นที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท 

  4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ลม้ลุก 

   - เสียกึ่งอัตรา 

   - ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท 

   - ที่ดนิว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า 

  กำรค ำนวณภำษี 

  ภาษีบ ารุงท้องที่ ค านวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตรีาคาปานกลางที่ดินที่

ก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี 

  เนือ้ที่ดนิเพื่อค านวณภาษี (ไร่) = เนือ้ที่ถือครอง - เนือ้ที่เกณฑ์ลดหย่อน 

  ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ท้าย พ.ร.บ.ฯ 

หลักฐำนที่ใช้ประกอบในกำรเสียภำษี 

  1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  3. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 

  4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เชน่ โฉนดที่ดนิ น.ส.3 

  5. ใบเสร็จรับเงนิค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 

  6. หนังสือมอบอ านาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาท าการแทน 

  กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภบท. 5 ให้น า ภบท.5 ท่อนที่มอบใหเ้จ้าของที่ดิน 

หรอืใบเสร็จรับเงนิค่าภาษีครั้งสุดท้ายมาด้วย 

ขั้นตอนในกำรติดต่อขอช ำระภำษี 

  1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผูท้ี่เป็นเจา้ของที่ดนิในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มกีารตี

ราคาปานกลางที่ดิน 

   1) ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีหรอืเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วย

หลักฐานที่ต้องใช้ตอ่เจ้าหน้าที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มกีารประเมินราคาปานกลาง

ของที่ดิน 
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   2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแล้วแจง้การประเมิน 

(ภบท.9หรอื ภบท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรอืเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเงนิเท่าใด

ภายในเดือนมนีาคม 

   3) ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีหรอืเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่

กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดอืนมีนาคม ต้องช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจง้การ

ประเมิน 

  2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหมห่รอืจ านวนเนือ้ที่ดินเดิม

เปลี่ยนแปลงไป 

   1) เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเนือ้ที่ดนิหรอืเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ 

ต้องมายื่นแบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมิน

ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรอืมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภบท.5 หรอื ภบท.8 แล้วแต่

กรณี 

   2) เมื่อเจา้หนา้ที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 

   3) เจ้าหนักงานประเมินจะแจง้ให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจ านวน

เท่าใด 

  3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชท้ี่ดนิอันเป็นเหตุให้การลดหย่อน

เปลี่ยนแปลงไป หรอืมีเหตุอย่างอื่นท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 

   1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมดว้ยหลักฐานที่ต้องใช้ตอ่เจ้าพนักงาน

ประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มกีารเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

    2) เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้ 

   3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจ านวน

เท่าใด 

   4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางาของที่ดิน

ให้ผู้รับประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

เงนิเพิ่ม 

  เจ้าของที่ดินผูม้ีหนา้ที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ตอ้งเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอ่ไปนี้ 

  1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มรอ้ยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุง

ท้องที่เว้นแต่กรณีที่เจา้ของที่ดนิได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบ

ถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มรอ้ยละ 5 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 
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  2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง 

ให้เสียเงินเพิ่มรอ้ยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแตก่รณีเจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไข

แบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจง้การประเมิน 

  3. ชีเ้ขตแจ้งจ านวนเนือ้ที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงนิที่จะต้องเสียภาษี

บ ารุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงนิเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม 

  4. ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มรอ้ยละ 24 ต่อปีของจ านวนเงินที่

ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เศษของเดือนใหน้ับเป็นหนึ่งเดือน และไม่น าเงนิเพิ่มตาม ข้อ 1 - ข้อ 4 มารวม

ค านวณด้วย 

บทก ำหนดโทษ 

  1. ผูใ้ดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรอืน า

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลกีเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกิน 6 ป ีหรอืปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

  2. ผูใ้ดจงใจไม่มาหรอืยอมชีเ้ขต หรอืไม่ยอมแจง้จ านวนเนือ้ที่ดนิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 

เดือน หรอืปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

  3. ผูใ้ดขัดขวางเจา้พนักงานซึ่งปฏิบัติการส ารวจเนื้อที่ดิน หรอืปฏิบัติหน้าที่เพื่อการเร่งรัดภาษี

บ ารุงท้องที่ค้างช าระหรอืขัดขวางเจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกิน 1 เดือน หรอืปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

  4. ผูใ้ดฝา่ฝนืค าสั่งของเจา้พนักงานซึ่งสั่งใหม้าให้ถ้อยค าหรอืส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ 

หรอืสั่งให้ปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ หรอืไม่มาให้ถ้อยค า 

หรอืไม่ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรอืปรับ

ไม่เกิน 1,000 บาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

กำรลดหย่อน/กำรยกเว้น/กำรลดภำษี 

กำรลดหย่อนภำษี มำตรำ 22 

  บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวกันหรอืหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้

ที่ดนินั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน หรอืประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงท้องที่ตาม

เกณฑ ์ดังตอ่ไปนี ้

 (1) เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่ 

 (2) เขตเทศบาลต าบลหรอืเขตสุขาภบิาล ให้ลดหย่อน 200 - 400 ตารางวา 

 (3) เขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลต าบลและเขตเมืองพัทยาให้ลดหย่อน 50-100 ตารางวา 

 (4) ที่ดนิในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อน ดังตอ่ไปนี้ 

   - ท้องที่ที่มชุีมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อน 50 - 100 ตารางวา 
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   - ท้องที่ที่มชุีมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อน 100 ตารางวา - 1 ไร่ 

   - ท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร ่

  บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับลดหย่อนรวมกัน ตามหลักเกณฑ์ข้างตน้ 

การลดหย่อนให้ลดหย่อนส าหรับที่ดนิในจังหวัดเดียวกัน 

กำรยกเว้น กำรลดภำษี มำตรำ 23 

  1. ปีที่ล่วงมาที่ดนิที่ใช้เพาะปลูกเสียหายมากผิดปกติ หรอื 

  2. เพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุพ้นวิสัย 

  3. ผูว้่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเว้น หรอืลดภาษีได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

กำรอุทธรณ์ กำรฟ้องศำล 

  ถ้าเจา้ของที่ดินไม่เห็นพอ้งด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรอืเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุง

ท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไมถู่กต้องมีสิทธิอุทธรณ์ตอ่ผูว้่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผา่นเจา้

พนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้ง

ประเมินแล้วแตก่รณีการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เว้นแตจ่ะได้รับอนุมัติจากผูว้่า

ราชการจังหวัดให้ขอค าวินจิฉัยอุทธรณ์หรอืค าพิพากษาของศาลผู้อุทธรณ์มีสทิธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่า

ราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าแจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์ 

กำรขอคืนภำษีบ ำรุงท้องที่ 

  ผูท้ี่เสียภาษีบ ารุงท้องที่โดยไม่มหีน้าที่ตอ้งเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสียผู้นั้นมีสทิธิ 

ขอรับเงนิคืนภายใน 1 ปีได้โดยยื่นค ารอ้งขอคืนภายใน 1 ป ีนับแต่วันที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่  
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำ กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรขออนญุำตก่อสร้ำงอำคำร ระยะเวลำ 2 วัน/รำย 
 

 

1. ผูข้ออนุญาตย่ืนค าขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร (แบบ  ข.1) 

    พรอ้มเอกสาร เจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสารเบ้ืองตน้ 

1.  
 

   2. นายช่างออกตรวจโฉนดท่ีดิน/ผงัเมือง/สภาพสาธารณะ   

       และตรวจพิจารณาแบบ 

 
 

   3. เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาค าขออนุญาต 
 

   4. ผูย่ื้นค าขอช าระค่าธรรมเนียม พรอ้มรบัใบอนุญาต  

        
 
 

 

ส่วนโยธำ 
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 
 

1.  บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

2.  ส าเนาโฉนดที่ดนิ (กรณีผูข้อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรอืส าเนาสัญญาเชา่ 

     ที่ดนิ) 

3.  แบบแปลนการก่อสร้าง 

4.  หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตา่งเจา้ของ 

 

กรณกี่อสร้ำงบ้ำนขนำดเกิน  150  ตร.ม.  เอกสำรเพิ่มเติม  ดังน้ี 

 

1.  รายการค านวณโครงสร้าง 

2.  ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

3. หนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

**ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ระยะเวลา 2 วัน/ราย 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลำ 

กำรขออนุญำตรือ้ถอนอำคำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ระยะเวลำ 20 วัน/รำย 

 

 

 

 

 

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

 

2. นำยตรวจ ตรวจสอบเอกสำรเบือ้งต้น / ตรวจสอบผงั
เมอืง และตรวจสอบสภำพสำธำรณะ  

 

3. นำยช่ำง / วศิวกรตรวจพจิำรณำแบบ  

 

 

4. เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพจิำรณำ ค ำขออนุญำตร้ือถอน
อำคำร 
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เอกสำรส ำหรับกำรยื่นขอ   (ระยะเวลำกำรให้บรกิำร 20 วัน/รำย) 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผูข้ออนุญาต  

2. ส าเนาโฉนดที่ดนิขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พรอ้มเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า (กรณีผู้ 

 ขอไม่ใช่ เจ้าของตอ้งมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดนิหรอืส าเนาหนังสือ 

 สัญญาเช่าที่ดนิ)  

3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตา่งเจา้ของ  

4. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะท าการขุดดิน  

5. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดนิบริเวณข้างเคียง  

6. รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

7. วิธีการขุดดินและถมดิน 

8. ระยะเวลาท าการขุดดิน  

9. ชื่อผูค้วบคุมซึ่งจะต้องเป็นผู้มคีุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

10. ทีต่ั้งส านักงานของผูแ้จ้ง  

11. ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมสี่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดนิที่จะท าการขุดดิน  

        12. เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลำ 

กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร ระยะเวลำ 20 วัน/รำย 

 

 

 

 

 

1. ผูข้ออนุญาตย่ืนค าขออนุญาตดดัแปลงอาคาร (แบบ  ข.1) 

    พรอ้มเอกสาร เจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสารเบ้ืองตน้ 

2.  
 

   2. นายช่างออกตรวจโฉนดท่ีดิน/ผงัเมือง/สภาพสาธารณะ   

       และตรวจพิจารณาแบบ 

 
 

   3. เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาค าขออนุญาต 
 

   4. ผูย่ื้นค าขอช าระค่าธรรมเนียม พรอ้มรบัใบอนุญาต  
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 
 
 

1.  บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

2.  ส าเนาโฉนดที่ดนิ (กรณีผูข้อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรอืส าเนา    

    สญัญาเช่าที่ดนิ) 

3.  หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตา่งเจา้ของ 

4.  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและค านวณ 

    โครงสรา้งอาคาร 

4. หนังสือรับรองของผูป้ระกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

5. แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  พร้อมรายการค านวณโครงสรา้ง 

6. รายการค านวณระบบบ าบัดน้ าเสีย  (กรณีอาคารตอ้งมีระบบบ าบัดน้ าเสีย) 

7. ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต 
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แผนผังแสดงขั้นตอนกำรขออนุญำตขุดดนิ ถมดิน 

ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรขออนุญำตขุดดิน ถมดิน  ระยะเวลำกำรให้บริกำร : 20  วัน/รำย 

 

 

 

1.  ผูข้ออนุญาตย่ืนค าขออนุญาตขุดดิน  ถมดิน  

    พรอ้มเอกสาร เจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสารเบ้ืองตน้ 

3.  
 

   2. นายช่างออกตรวจโฉนดท่ีดิน/ผงัเมือง/สภาพสาธารณะ   

       และตรวจพิจารณาแบบ 

 
 

   3. เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาค าขออนุญาต 
 

   4. ผูย่ื้นค าขอช าระค่าธรรมเนียม พรอ้มรบัใบอนุญาต  
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เอกสำรส ำหรับกำรยื่นขอ 

 

1.  บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

2.  ส าเนาโฉนดที่ดนิ (กรณีผูข้อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรอืส าเนาสัญญา 

      เช่าที่ดิน) 

3.   แบบแปลน  รายละเอียดการขุดดิน  ถมดิน    

4.  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

5.  ส าเนาใบอนุญาตผูป้ระกอบวิชาชีพรับรองของผู้ประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ 

     ผูอ้อกแบบงานสถาปัตยกรรม 

 

ระยะเวลำกำรให้บรกิำร : 20  วัน/รำย   
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•  ชื่อกระบวนงำน : กำรรับนักเรียนเข้ำเรยีนระดับก่อนประถมศึกษำใน เทศบำลต ำบลนำทัน 

• ระเบียบกำรรับสมัครเข้ำเรยีนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1.  เด็กที่สมัครตอ้งมอีายุ  2  ปีขึ้นไป 

 2.  เด็กที่สมัครตอ้งเป็นเด็กที่มสีุขภาพแข็งแรง  ไม่มีโรคติดตอ่ร้ายแรงหรอืโรคอื่นๆ ที่จะเกิด

อุปสรรค ตอ่การเรียน 

 3.  เด็กที่สมัครจะมีภูมลิ าเนาอยู่ใน หรอืนอกเขตต าบลดงกลางก็ได้ 

  

 ขั้นตอนกำรรับสมัคร 

 1.  ติดต่อขอรับใบสมัคร    

 2.  กรอกใบสมัคร  พรอ้มยื่นใบสมัคร 

 3.  ที่สว่นการศกึษาฯ อบต.ดงกลาง  ในเวลาราชการ เวลา 08.00 – 16.30  น. 

      (วันจันทร์ – ศุกร์) 

 

 สถำนที่รับสมัคร 

   ส่วนการศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรม  เทศบาลต าบลนาทัน 

 

 เอกสำรประกอบกำรสมัคร 

 1.  ส าเนาสูตบิัตร      จ านวน  2  ชุด 

 2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน    จ านวน  2  ชุด 

 3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรอืผูป้กครอง        จ านวน  2  ชุด 

 4.  สมุดบันทึก 

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

 

 

 

ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
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ส่วนสวัสดิกำรสังคมมีกระบวนงำนที่ให้บรกิำรประชำชน  ดังน้ี 

๑. กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

     กำรขอรับเงินสงเครำะห์ 

๑. ผูป้่วยเอดส์ยื่นเอกสารขอรับการสงเคราะหต์่อพนักงานเจา้หน้าที่ 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

๓. พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอค าขอต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

๔. เสนอค าขอต่อผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางลงนามอนุมัติ 

     เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

๑. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา 

๒. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 

๓. ใบรับรองแพทย์ 

๔. สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีผู้ป่วยเอดส์ประสงค์ขอรับเงิน

สงเคราะหผ์่านธนาคาร 

   จ่ำยเงินสงเครำะห์ภำยในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 

๒.  กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 

 กำรลงทะเบียน 

๑. ผูม้ีสทิธิลงทะเบียนขอรับเงินเบีย้ความพิการยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเบีย้ความพิการด้วย

ตนเองหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที่ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การ

บริหารส่วนต าบลดงกลาง 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

๓. พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอค าขอต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

๔. เสนอค าขอต่อผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางลงนามอนุมัติ 

๕. พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิรับเบีย้ความพิการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

     ๑. บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการ 

     ๒. ทะเบียนบ้านพรอ้มส าเนา 

      ๓. สมุดบัญชเีงนิฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีผูข้อรับเงนิเบีย้ความพิการประสงค์ 
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ส่วนสวัสดิกำรสังคม 



           ขอรับเงินเบีย้ความพิการผ่านธนาคาร 

      ๔. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นค าขอแทนคนพิการ  

 กำรจ่ำยเบี้ยควำมพิกำร (จ่ำยภำยในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) 

  1.  แสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่(ทั้งรับด้วยตนเองและมอบอ านาจ) 

  2.  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องจากบัญชีรายชื่อ 

3. ลงลายมือชื่อรับเงินต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

กรณผีู้มีสิทธิรับเบี้ยควำมพิกำรเอง 

- บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชวีิตคนพิการ 

กรณีมอบอ านาจ 

-  หนังสอืมอบอ านาจ หรอืบัตรประจ าตัวประชาชนผูดู้แล หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม ตามแต่

กรณี 

3.  กำรลงทะเบียนและยื่นขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

กำรลงทะเบียน 

         ๑. ผูม้ีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ต่อ 

             พนักงานเจา้หนา้ที่สว่นสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลนาทัน 

    ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

    ๓. พนักงานเจา้หนา้ที่เสนอค าขอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

    ๔.เสนอค าขอต่อผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงกลางลงนามอนุมัติ 

    ๕. พนักงานเจา้หนา้ที่ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

๑. บัตรประจ าตัวประชาชนหรอืบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาทะเบียน

บ้าน และรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย   

2. สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอรับเงินเบี้ย

ยังชพีผูสู้งอายุผา่นธนาคาร 

กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

๑. แสดงตนตอ่พนักงานเจา้หนา้ที่(ทั้งรับด้วยตนเองและมอบอ านาจ) 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องจากบัญชีรายชื่อ 

๓. ลงลายมือชื่อรับเงินต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

กรณผีู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุเอง 

- บัตรประจ าตัวประชาชน 

กรณมีอบอ ำนำจ 

- หนังสือมอบอ านาจ  
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-  บริการประชาชนในเรื่องการเกษตร  รับปรึกษาปัญหาเกษตร  ปัญหาโรคพืช ต่างๆ   

ด าเนินการส่งเสริมเผยแพร่เกษตรในด้านต่างๆ  และรับปรึกษาปัญหาการเกษตร เช่น ปรึกษา

ปัญหาและให้ความรู้ในเรื่องการปรับปรุงบ ารุงพันธุ์   การปรับปรุงเกษตรกรรม  การ

ขยายพันธุ์  การปรับปรุงดิน  การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  ปัญหายาปราบศัตรูพืช   ซึ่ง

ขั้นตอนการด าเนินงาน ในการรับปรึกษาปัญหาดา้นการเกษตรให้กับประชาชน  มดีังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลำแล้วแต่กรณขีองแต่ละเรื่อง 
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ส่วนส่งเสริมกำรเกษตร 

 

ประชำชนมำขอรับค ำปรึกษำ 

กรอกแบบฟอร์มค ำร้อง 

เจ้ำหน้ำทีพ่จิำรณำและให้
ค ำปรึกษำในเร่ืองน้ันๆ 



 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลต ำบลนำทัน 

ในกำรให้บริกำรประชำชน 

เรื่อง กำรขออนุญำต  “กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไม่ถูกต้อง 

 ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  เวลำปฏิบัติงำน ๗ วัน/ต่อรำย 
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ส่วนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ยืน่ค ำขอ ตรวจสอบค ำขอ 

พร้อมเอกสำรหลกัฐำน 

ตรวจสอบสถำนทีป่ระกอบกำร 

ช ำระค่ำธรรมเนียม 

แจ้งผู้ประกอบกำรรับ /ออกใบอนุญำต 

ไม่เกนิ ๗ วนั 

แจ้งผู้ประกอบกำรไม่เกนิ ๓ วนั 

ผู้ประกอบกำรปรับปรุง/ยืน่ค ำขอใหม่ 



 

 

 กิจการที่เกี่ยวกับการเลีย้งสัตว์ 

 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

 กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม 

 กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลติภัณฑช์ าระล้าง 

 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ  หรือแร่ 

 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรอืเครื่องกล 

 กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 

 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

 กิจการที่เกี่ยวกับหนิ  ดินทราย  ซีเมนต์ 

 กิจการที่เกี่ยวกับ  ปีโตรเลี่ยม  ถ่านหนิ  สารเคมี 

 กิจการอื่นๆดังนี้ 

                  - การพิมพ์หนังสอื หรอืพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

                  - การผลติ การซ่อมเรื่องอิเลคโทรนคิส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนคิส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

                  - การผลติ เทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

                  - การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรอืการถ่ายเอกสาร 

                  - การสะสมวัตถุ หรอืสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้ว หรอืเหลอืใช้ 

                  - การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มใิช้สิ่งทอ 

                  -การก่อสร้าง 
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กจิกำรทีเ่ข้ำข่ำยจะต้องช ำระใบอนุญำต 
 



 

 

๑.ให้ยื่นค าร้องขอใบอนุญาต เมื่อเริ่มประกอบกิจการพร้อมเอกสารดังนี้ 

         - ส าเนาบัตรประชาชน 

         - ส าเนาทะเบียนบ้าน 

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

         - ใบอนุญาตท าการค้าจากส านักทะเบียนการค้า 

         - ใบอนุญาตหรอืใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน 

๒.ในรายที่เคยช าระอยู่ก่อนแล้วให้มายื่นค าขอต่อใบอนุญาตในเดือนธันวาคม ของทุกปี พรอ้มทั้งน า      

    ใบอนุญาตใบเดิมมายื่นด้วย 

๓.ถ้ายื่นเกินเดอืนธันวาคม จะเสียเงนิเพิ่มร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนยีมที่ช าระ 

  

 

         หมำยเหตุ  ค่าธรรมเนียมตา่งๆ ตามเทศบัญญัติควบคุมอำคำร 
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ขั้นตอนในกำรยืน่ค ำขอใบอนุญำต 



กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

เทศบำลต ำบลนำทัน   โทรศัพท์:0-86455-7608    

หรือเวบ็ไซต ์http:// www.nt.go.th 

 

และสำมำรถตดิต่อคณะผู้บริหำร/ปลัดเทศบำลต ำบลนำทัน  

และหัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงๆ   โดยตรงได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์  ดังนี ้

 

 

นำยฤกษ์รุต   ดีประวี     นำยก ทต.นำทัน   โทร. 086-4557608 

นำยบุญทำน   โถนำรตัน์   รองนำยกฯ คนที่ 1   โทร. 081-4886428 

นำยพรมมำ   โถนำรัตน์   รองนำยกฯ คนที่ 2   โทร. 064-0941879 

นำยสมเพชร   โถนำรตัน์   เลขำนุกำร นำยกฯ   โทร. 082 - 3747068 

นำยคมกรชิ   ปรดีี     ปลัด ทต.นำทัน   โทร. 095-6708123 

นำยด ำเนิน   จนัทะหงษ์  รองปลัด ทต.นำทัน   โทร. 087-2325246 

นำงอุทัยวรรณ   ภูพำนไร่  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  โทร. 089-8623755 

นำยสุพัฒน์   พิทังกร   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  โทร. 098-5848572 

น.ส.ทิพย์ภิมล   ญำณกำย  หัวหน้ำส ำนักปลัด   โทร.  089-6823232 

นำงดวงจิตร   สมสวย   หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำฯ  โทร.  087-9555052 

นำยวีระพล   บึงไกล   นักวชิำกำรสุขำภิบำล  โทร.086-4557608 

 

 

“ยดึม ัน่ธรรมมาภิบาล    บริการเพือ่ประชาชน” 

http://www./

