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        คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
 
 

 
 

 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1. งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
      โทรศัพท ์: 0 7548 0280   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
      โทรสาร : 0 7548 1131    (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
2.  เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
      โทรศัพท ์: 0 7548 0280   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
      โทรสาร : 0 7548 1131          (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

 

 ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของทุกภาคส่วน ยังไม่เป็นระบบ 
และไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ขาดความต่อเนื่องในการท างาน ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชน  ได้รับการ
ตอบสนอง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเน้นให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ                                             .   
1.  ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ยื่นค าร้องทั่วไป   1.  เทศบาลต าบลจันดี 
    (ระยะเวลา  5  นาที) 
 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตามค าร้อง   1.  งานนิติการ  
    (ระยะเวลา  5  นาที)    2.  ส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
 

3.  ผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาและอนุมัติตาม   1.  ส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
    ตามค าร้อง                                                   เสนอผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาและอนุมัติตามค าร้อง 
    (ระยะเวลา  1  วัน) 
 

4.  ส่วนราชการที่เก่ียวข้องแจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกข์  1.  ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการแจ้งตอบรับการด าเนิน  
    (ระยะเวลาภายใน 5 วัน)                  การให้ผู้ร้องทราบ   

 

งำนที่ให้บริกำร     กำรรับเรื่องแจ้งเรื่องรำวร้องทุกข์ 
 หน่วยงำนรับผิดชอบ       งำนนิติกำร  ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลปำกน้ ำฉวำง 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
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ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  5  วัน 
 

 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน  1  ฉบับ 

 

 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ 
งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ : 0 7548 0280 หรอื เวบ็ไซด์ www.paknamchawang.go.th 

 
 

แบบค าร้องทั่วไป 
 

ระยะเวลำ 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

ค่ำธรรมเนียม 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวอย่ำง 
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ระยะเวลำ  
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  5  วัน 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน  1  ฉบับ 
 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ 
งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ : 0 7548 0280 หรือ เว็บไซด์ www.paknamchawang.go.th 

 
ตัวอย่ำง 
แบบค าร้องทั่วไป 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนที่ให้บริกำร  การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน  ส านักปลัดเทศบาล 

    เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง  

ขอบเขตกำรให้บริกำร                                                                               

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร        ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

โทรศัพท์:  075-480280   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร :  075-481131 (ตั้งแต่เวลา  08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30  น.) 

........................................................................ ………………………………………………………………… 

2.   ส านักปลัดเทศบาล              วันจันทร์ – วันศุกร์ 

โทรศัพท์:  0 7548 0280   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร : 0 7548 1131 ( ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00  น. และ 13.00 – 16.30น.) 

---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

หลักเกณฑ์  และวิธกีำร  และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 ตามมาตร 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  โดยจะมีการ
จัดท าดัชนีของข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ง่ายในการดูข้อมูล  และในการขอส าเนาหรือส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้อง 
ประชาชนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามข้อก าหนดที่หน่วยงานก าหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ    
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ขั้นตอนกำรและระยะกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน                             หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1.ผู้ขอดูข้อมูลข่าวสารกรอกแบบฟอร์มค าขอ 1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน 
   (ระยะเวลา  5  นาที) 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตามค าร้อง  1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน 
   (ระยะเวลา  5  นาที)    2.กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 
3.กรณีขอคัดส าเนาและการรับรองส าเนา  1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน 
      2.กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 
4.ผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาและอนุมัติ   1.ส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการเปิดเผยดูข้อมูลข่าวสาร 
  ตามค าร้อง                    ทางราชการ  เสนอผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาและ 
(ระยะเวลาภายใน 3 วัน)  อนุมัติตามค าร้อง  ต้องวินิจฉัยว่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม

ค าขอได้หรือไม่   

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  ไม่เกิน  3  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

1.แบบค าร้องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ   จ านวน  1  ฉบับ 

2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 

ค่ำธรรมเนียม 

1.1ขนาดกระดาษ  เอ  4    หน้าละไม่เกิน  1  บาท 
1.2ขนาดกระดาษ เอฟ  14   หน้าละไม่เกิน  1.50  บาท 
1.3ขนาดกระดาษ บี 4    หน้าละไม่เกิน  2  บาท   
1.4ขนาดกระดาษ เอ 3    หน้าละไม่เกิน  3  บาท 
1.5ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 2   หน้าละไม่เกิน  8 บาท 
1.6ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 1   หน้าละไม่เกิน  15  บาท 
1.7ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 0   หน้าละไม่เกิน  30  บาท 
 
หากประชาชนต้องการให้รับรองส าเนาถูกต้อง  เจ้าหน้าที่จะคิดค่าธรรมเนียมอัตราค า 

รับรองละไม่เกิน  5  บาท 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

แบบค ำร้องขอดูข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

        เขียนที่  ส านักงานเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 

วันที่...............เดือน....................พ.ศ....................... 

เรื่อง  ขอดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ าฉวาง 

 ข้าพเจ้า  (นาย,นาง,นางสาว)......................................................ต าแหน่ง/อาชีพ................................  

อยู่บ้านเลขท่ี.................ต าบล..........................อ าเภอ...................................จังหวัด........................................ 

โทรศัพท์..................................................มีความประสงค์จะขอตรวจข้อมูลข่าวสาร  ดังต่อไปนี้  

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................  พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเงินจ านวน

......................................................บาท  เพ่ือช าระเป็นค่าธรรมเนียม 

การคัดส าเนามาด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไปนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

                                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้ยื่นค าขอ 

                                                        (.....................................................) 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนที่ให้บริกำร การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

1. กองการศึกษาเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 

   โทรศัพท ์: 0 7548 0280 

   โทรสาร : 0 7548 1131 

ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุราชการ) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

     ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เพื่อใช้ในการด าเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป และผู้สูงอายุท่ีย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหม่ในพ้ืนท่ี มาขึ้นทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหรือ
สถานท่ีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 
3. อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด  บ านาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนประจ า หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. ผูสู้งอายุท่ีมีคุณสมบตัิตามระเบยีบฯ ลงทะเบยีนยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

(ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 



๘ 

 

2. เจ้าหน้าทีร่ับลงทะเบียน และตรวจสอบคณุสมบัต ิ

ผู้สูงอายุท่ีลงทะเบียน 

(ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 

ขัน้ตอน หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

3. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตผิู้สูงอาย ุ

   (ระยะเวลา 1 วัน) 

คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิ 

4. เสนอนายกเทศมนตรีอนุมตัิรับลงทะเบียน 

   (ระยะเวลา 1 วัน) 

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 

5. จัดท าประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิรบัเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

   (ประกาศระยะเวลา 15 วัน) 

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 

ระยะเวลำ 

ระยะเวลาขึ้นทะเบียน ไม่เกิน 1 วัน 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

1. แบบค าขอรับลงทะเบียนเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ                          จ านวน   1  ฉบับ 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สูงอายุ                              จ านวน   1  ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านผูสู้งอายุ                                            จ านวน   1  ฉบับ 

4. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณผีู้ขอรับเบีย้ยังชีพมีความประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)      จ านวน  1 ฉบับ 

ค่ำธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ 

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลปากน้ าฉวางโทรศัพท์ : 0 7548 0280 หรือ  เว็บไซด์
http://www.paknamchawang.co.th 

 



๙ 

 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

(ตัวอย่างแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลตามเอกสารแนบท้าย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนที่ให้บริกำร การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที/่ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

1. กองการศึกษาเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 

   โทรศัพท ์: 0 7548 0280 

   โทรสาร : 0 7548 1131 

ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุราชการ) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

     ด้วยกระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 เพื่อใช้ในการด าเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป และคนพิการที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ มาขึ้นทะเบียนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือสถานท่ีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 
3. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตคนพิการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ  

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้พิการทีม่ีคุณสมบตัิตามระเบยีบฯ ลงทะเบยีนยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

(ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 

2. เจ้าหน้าทีร่ับลงทะเบียน และตรวจสอบคณุสมบัต ิ

คนพิการที่ลงทะเบียน 

(ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 



๑๑ 

 

3. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตผิู้พิการ 

   (ระยะเวลา 1 วัน) 

คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิ 

ขั้นตอน หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

4. เสนอนายกเทศมนตรีอนุมตัิรับลงทะเบียน 

   (ระยะเวลา 1 วัน) 

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 

5. จัดท าประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิรบัเบี้ยความพิการ 

   (ประกาศระยะเวลา 15 วัน) 

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 

ระยะเวลำ 

ระยะเวลาขึ้นทะเบียน ไม่เกิน 1 วัน 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

1. แบบค าขอรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ                              จ านวน  1  ฉบับ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ                                              จ านวน  1  ฉบับ 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคณุภาพชีวิตคนพิการ   จ านวน 1 ฉบับ 

4. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณผีู้ขอรับเบีย้ความพิการมีความประสงค์ขอรับเงินผา่นธนาคาร)     จ านวน  1 
ฉบับ 

5. กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ หรือคนพิการไมส่ามารถยื่นค าขอได้ด้วยตนเอง ให้น าหลักฐานส าเนาทะเบยีนบ้านและส าเนา 

   บัตรประชาชนของผู้ดูแลผู้พิการ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย             จ านวน 1 ชุด 

 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่ 

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง โทรศัพท์ : 0 7548 1131 หรือ เวบ็ไซด์ 
http://www.paknamchawang.go.th 

http://www.paknamchawang.go.th/


๑๒ 

 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

(ตัวอย่างแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลตามเอกสารแนบท้าย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

งานที่ให้บริการ   การช่วยเหลือสาธารณภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ    
1.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอด 24 ชั่วโมง    
โทรศัพท์ : 0 7548 0280   (ไม่มีวันหยุดราชการ)     
2.เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์ : 0 7548 0280   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร : 0 7548 1131   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
เนื่องในปัจจุบัน สถานการณ์ภัยพิบัติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและความถี่ในการเกิดภัยเพ่ิมมากขึ้นอีก ทั้งยัง
เกิดข้ึนในหลายพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ 
จ านวนมาก  จึงมีความจ าเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องเป็นระบบ และทันต่อ
เหตุการณ์   
ขั้นตอนและการให้บริการ 

ขั้นตอน        หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. รับแจ้งเหตุสาธารณภัย (ระยะเวลา 1 นาที)  1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามลับดับ   1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ระยะเวลา 3 นาที)   
3. ออกช่วยเหลือเหตุสาธารณภัย   1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ระยะเวลา 3 นาที) 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาด าเนินการทั้งสินไม่เกิน 7 นาที ต่อ 1 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน 
งานท่ีให้บริการ      การรับช าระภาษีป้าย 
หน่วยงานรับผิดชอบ      งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  (กองคลัง)  เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 

ขอบเขตการให้บริการ   
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง       วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
      โทรศัพท ์: 075 – 480280.  กด 104 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
      โทรสาร : 075 – 480276.   (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
2.  เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
      โทรศัพท ์: 075 – 480280   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
      โทรสาร : 075 – 480276          (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ  
  ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่ป้ายที่แสดงชื่อ  ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบ
กิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ 
ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน    

ป้ำยประเภทไหนไม่ต้องเสียภำษี ?  
ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี 
(1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ 
(2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า 
(3) ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
(4) ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์  
(5) ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายใน อาคารซึ่งเป็นที่
รโหฐาน ทั้งนี้ เพ่ือหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่
รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
(6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
(7) ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ  
(8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการ
สหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(9) ป้ายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนนั้น  
(10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
(11) ป้ายของวัดหรือผู้ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
(12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
(13) ป้ายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ให้
เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย ส าหรับ 
  (ก) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถแทรกเตอร์ 



๑๕ 

 

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
  (ข) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน  
  (ค) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้าร้อย
ตารางเซนติเมตร  

ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำย   
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  คือ  เจ้าของป้าย  แต่ในกรณีท่ีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป.1) หรือ

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  ถ้า
ไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้  ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดง
อยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับ 
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 - ผู้มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสำรหลักฐำน ภำยใน
เดือนมีนำคมของทุกปี ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลปำกน้ ำฉวำง (ที่ป้ำยติดตั้ง)   
 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน  นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

- พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเป็น 2 กรณี  ดังนี้ 
1.กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะช าระเงินภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย  ถ้า

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็นเงิน
จ านวนเท่าใด 

2.กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะช าระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  พนักงาน
เจ้าหน้าที่ จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจ านวนเงินภาษีท่ีจะต้องช าระแก่ผู้เสียภาษี 

 - ผู้เสียภาษีต้องช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  มิฉะนั้นจะต้อง
เสียเงินเพ่ิม 
 กำรช ำระเงิน 

เจ้าของป้ายมีหน้าที่ช าระเงินภาษีป้ายเป็นรายปี  โดยช ำระภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำร
ประเมิน (ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการหรือที่อ่ืนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด)  ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก  
คิดภาษีเป็นรายงวด ๆ ละ  3 เดือน 

งวดที่ 1 มกราคม – มีนาคม  = 100 % 
งวดที่ 2 เมษายน – มิถุนายน  =  75 % 
งวดที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน  = 50 % 
งวดที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม  = 25 % 

อัตรำภำษีและค่ำภำษี  
  (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
  (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอ่ืน คิดอัตรา 
20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
  (3) ป้ายดังต่อไปนี้  คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
   (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่  
   (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
  (4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีแล้ว 
อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจ านวนเงิน
ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 
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  (5) ป้ายทุกประเภทเมื่อค านวณพ้ืนที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้
เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
กำรขอผ่อนผันช ำระภำษี 
  ถ้าภาษีป้ายที่ต้องช าระมีจ านวนตั้งแต่ 3,000 บาทข้ึนไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะขอผ่อนช าระภาษีเป็น
สามงวดงวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ได้รับแจ้งการประเมิน (ม.19 วรรคหนึ่ง) 
ระยะเวลำ   ใช่ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน   5 นาที  (กรณีท่ียื่นแบบฯและประเมินภาษีทันที) 
เอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ประกอบกำรยื่นแบบฯ 
กรณีป้ำยใหม่ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษี พร้อมส าเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่  
  -บัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน 1 ฉบับ 

-ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน 1 ฉบับ   
-ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม      จ านวน 1 ฉบับ 
-หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท     จ านวน 1 ฉบับ 
-ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินค่าท าป้าย   จ านวน 1 ฉบับ 

  -หลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า   จ านวน 1 ฉบับ  
กรณีป้ำยเก่ำ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย  
กำรเสียเงินเพิ่ม 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังนี้  
(1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษี
ป้าย เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการ
ละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 
(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง  ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลด น้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อย
ละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม  เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้
ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 
(3) ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาค านวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย 
กำรอุทธรณ์ 
  เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้ว หากเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง       
มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อบริหารท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  

ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน  30 วันนับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งค า
วินิจฉัยอุทธรณ์  
กำรขอคืนเงินค่ำภำษี 

ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย  ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดยยื่น 
ค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี  นับแต่วันที่เสียภาษี 
บทก ำหนดโทษ 

1.ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐาน
มาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือรับตั้งแต่ 
5,000 บาทถึง 50,000 บาท หรือทั่งจ าทั้งปรับ 

2.ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท 
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3.ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ  
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

4.ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งสั่ง
ให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอันสมควร  ต้องระวางโทษ
จ าค าไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ค่ำธรรมเนียม 
 การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้ายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร      กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงำนรับผิดชอบ      งำนจัดเก็บและพัฒนำรำยได้  กองคลัง  เทศบำลต ำบลปำกน้ ำฉวำง 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร   
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง       วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
      โทรศัพท ์: 075 – 480280  กด 104 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
      โทรสาร : 075 – 480276    (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
2.  เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
      โทรศัพท ์: 075 – 480280   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
      โทรสาร : 075 – 480276           (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ได้แก่  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น  และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น  เช่น  ให้เช่า  ใช้เป็นที่ท าการ
ค้าขายที่ไว้สินค้า  ที่ประกอบอุตสาหกรรม  ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย  หรือใช้ประกอบกิจการ
อ่ืนๆ เพื่อหารายได้  และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฏหมาย  

หลักกำรส ำคัญ   
1.ต้องมีทรัพย์สิน  ได้แก่ 
 -โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ และ 
 -ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
2.ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 9,10 
ทรัพย์สินที่ได้รับกำรยกเว้น 

         1. พระราชังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 
         2. ทรัพย์สินของรัฐบาล ซึ่งใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง 
         3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระท ากิจการอันมิใช้เพ่ือผลก าไรส่วน
บุคคล และใช้ในการักษาพยาบาล และในการศึกษา 
         4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียง หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 
         5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปี 
         6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เอง โดยมิให้เช้าเป็นที่เก็บสินค้า หรือ
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอันเพ่ือหารายได้ 
         7. โรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เอง หรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา และซึ่งมิได้ใช้เป็นที่ไว้
สินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม 

ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีโรงเรือนและท่ีดิน  คือ 
1.เจ้าของทรัพย์สิน 
2.เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด 



๑๙ 

 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเพื่อเสียภำษี 
       1. ผู้รับการประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  
พร้อมด้วยหลักฐาน  ณ  ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  ภายในวันที่  
28 กุมภาพันธ์ของทุกปี 
       2.พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบแสดงรายการ 
       3.พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่จะต้องเสีย 
       4.พนักงานเก็บภาษีแจ้งประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใด  
 กำรช ำระเงิน 
ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี อัตราร้อยละ 12.50 ของค่ารายปี 
โดยช าระเงินค่าภาษีทันทีในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการ  หรือช าระเงินค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินภายใน 30 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 
เงินเพิ่ม 
          ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  จะร้องน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 
30 วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแข้งการประเมิน  มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินภาษีเพ่ิม  ดังนี้ 
          1.ถ้าช าระไม่เกิน  1  เดือน  นับแต่วันที่พ้นก าหนดให้เพ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง 
          2.ถ้าเกิน  1  เดือน  แต่ไม่เกิน  2  เดือน  ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง 
          3.ถ้าเกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 
          4.ถ้าเกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  4  เดือน  ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง 
บทก ำหนดโทษ 
          1.ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริง  ตามความรู้เห็นของ
ตนให้ครบถ้วน  และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลงลายมือชื่อของตน
ก ากับไว้เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุสุดวิสัยต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
          2.ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่  ไม่แจ้งรายการเพ่ิมเติมรายละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อ
เรียกร้อง  ไม่น าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม  หรือไม่ตอบค าถามเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
         3.ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้วยค าเท็จหรือตอบค าถามด้วยค าอันเป็นเท็จ  หรือน าพยานหลักฐานเท็จมา
แสดง   เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี หรืออ 
โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย  โดยฉ้อโกงโดยอุบาย  โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามท่ีควรที่ควรก็ดี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 500 บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
กำรอุทธรณ์กำรประเมินภำษี 
          เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่  โดยเห็นว่าค่าภาษี
สูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง  ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ตามแบบที่ก าหนด (ภ.ร.ด.9)  ภายใน 15 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  และเม่ือได้รับแจ้งผลการชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็มีสิทธิน าเรื่องร้องต่อศาลได้
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 นาที (กรณีที่ช าระเงินทันทีในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการ) 
 
 
 



๒๐ 

 

เอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ประกอบกำรยื่นแบบฯ 
  กรณีโรงเรือนรำยใหม่ : ได้แก ่
  1.ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 2.ส าเนาโฉนดที่ดิน-สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
 3.สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดิน 
 4.ทะเบียนพาณิชย์-ทะเบียนการค้า-ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 5.ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
 6.หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท-งบดุล 
 7.ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน 
 8.ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า 
 9.หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
 10.แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี 
 11.หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แทน) 
 12.ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน  ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อในแบบ  
ภ.ร.ด.2  ในฐานะผู้รับประเมินทุกคน หรือจะมอบอ านาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้  การมอบต้องท าเป็นหนังสือและปิด
แสตมป์ตามกฏหมาย 
 กรณีโรงเรือนรำยเก่ำ : ได้แก่ 

-ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)  
ค่ำธรรมเนียม 

 การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน 
งำนที่ให้บริกำร      กำรจดทะเบียนพำณิชย์ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ      งำนพัฒนำรำยได้  กองคลัง  เทศบำลต ำบลปำกน้ ำฉวำง 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร   
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1. งานพัฒนารายได้ กองคลัง    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
      โทรศัพท ์: 075 – 486498 กด 2  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
      โทรสาร : 075 – 486598    (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
2.  เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
      โทรศัพท ์: 075 – 486498   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
      โทรสาร : 075 – 486598           (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ  
 1. ผู้มีหน้ำที่จดทะเบียนพำณิชย์  
       1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)  
      1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ  
       1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย  
       1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
      1.5 บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด 
โดยบุคคลตาม 1.1-1.5 ต้องประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นพาณิชยกิจตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก าหนด
ตาม 2  
2. กิจกำรค้ำที่เป็นพำณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพำณิชย์  
     2.1 บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีมาตั้งส านักงานสาขาในประเทศ ไทย ตาม 1.1-1.3 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์  
          (1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร  
          (2) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขาย
ได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป  
          (3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็
ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป  
          (4) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม 
และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไปหรือในวันหนึ่งวันใดมี
สินค้าท่ีผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป  
          (5) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจ าทาง การขนส่งโดย
รถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืม
เงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การ
ท าโรงรับ จ าน า และการท าโรงแรม  
          (6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์
ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง  
          (7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี  
          (8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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          (9) บริการอินเทอร์เน็ต  
          (10) ให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
          (11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
          (13) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต  
          (14) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  
          (15) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์  
          (16) การให้บริการตู้เพลง  
          (17) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและ
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง  
       2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด ตาม 1.4-1.5 
ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
          (1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์
ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง  
          (2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี  
          (3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต  
          (4) บริการอินเทอร์เน็ต  
          (5) ให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
          (6)บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
          (7) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเทอร์เน็ต  
          (8) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  
          (9) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์  
          (10) การให้บริการตู้เพลง  
          (11) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง และ
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง  
    
***กรณีท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้ง
ส านักงานสาขาในประเทศ ไทย จะต้องตรวจสอบดูด้วยว่ากิจการค้าท่ีด าเนินการนั้นต้องได้รับอนุญาตตามพระ
ราช บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่ หากเป็นกิจการค้าที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้
ประกอบพาณิชยกิจจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าก่อนยื่นจดทะเบียน พาณิชย์***  
 
3. พำณิชยกิจที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพำณิชย์ ได้แก่  
     3.1 การค้าเร่ การค้าแผงลอย  
     3.2 พาณิชยกิจเพ่ือการบ ารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล  
     3.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น  
     3.4 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม  
     3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์  
     3.6 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 

 



๒๓ 

 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร    หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน         งานพัฒนารายได้  กองคลัง 
          
ก ำหนดระยะเวลำกำรจดทะเบียนพำณิชย์  
     1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ  
     2 การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง  
     3 เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ  
     4 ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย 
    
หน้ำที่ของผู้ประกอบพำณิชยกิจ  
     1 ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแต่กรณี  
     2 ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ ส านักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
     3 ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าส านักงานแห่งใหญ่และ ส านักงานสาขาโดย 
เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน 
จะมีอักษร ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อท่ีจดทะเบียนไว้ หากเป็นส านักงานสาขา
จะต้องมีค าว่า "สาขา" ไว้ด้วย  
     4 ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามค าสั่งของนายทะเบียน  
     5 ต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าท าการตรวจสอบในส านักงานของ
ผู้ประกอบกิจการ 
 
บทก ำหนดโทษ  
     1 ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยค า ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เข้า ไปตรวจสอบในส านักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็น
ความผิด ต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
     2 ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นค าร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่ส านักงาน 
ที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดท าป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่
เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  
     3 ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระท าการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระท า
การทุจริตอ่ืนใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียน พาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียน 
พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียน
พาณิชย์ใหม่  
     4 ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจ า 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 10 นาที 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 
 1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
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 2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างฯ หรือบริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ตามที่ขอจดทะเบียน 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จดทะเบียน 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จดทะเบียน 
 5. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพ่ิมเติม 
  -  หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
  - ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่า 
  - แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียง 
 
ค่ำธรรมเนียม 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนพำณิชย์  
การขอด าเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  
9.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท  
9.2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท  
9.3 จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท  
9.4 ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท  
9.5 ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท  
9.6 ขอให้เจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท (หนึ่งค า
ขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ) 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร      ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 
หน่วยงำนรับผิดชอบ      งำนจัดเก็บและพัฒนำรำยได้  กองคลัง  เทศบำลต ำบลปำกน้ ำฉวำง 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร   
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
      โทรศัพท ์: 075 – 480280 กด 104 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
      โทรสาร : 075 – 480276    (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
2.  เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
      โทรศัพท ์: 075 – 480280   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
      โทรสาร : 075 – 480276           (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ  
ภาษีบ ารุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ตามราคาปานกลางที่ดิน 
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิในที่ดิน  หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน  ที่ดินที่ต้องเสียภาษี
บ ารุงท้องที่  ได้แก่  พื้นที่ดิน และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย  โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้น
ภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 
ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ 
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ ๑ มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้น  
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร  

ขั้นตอนและกำรช ำระภำษี  
 ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ท้องที่ซึ่งท่ีดินนั้นตั้งอยู่(แบบแสดงรายการที่ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี)   
 หากไม่ยื่นภายในก าหนด เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษีที่ต้องช าระ 
 เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีและแจ้งการประเมิน (ภบท.9 หรือ 

ภบท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใดภายใน
เดือนมีนาคม 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเสียจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี  หากไม่ช าระภายในก าหนดต้อง
เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของภาษีที่ต้องช าระ 

เงินเพิ่ม  
เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
     1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ  10  ของค่าภาษี  เว้น
แต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละ
เว้นนั้น  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษี 
     2.ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลงให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 
 
     3.ชี้เขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ   โดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษี
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ลดน้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท่า ของภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
     4.ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24  ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้อง
เสียภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  และไม่น าเงินเพ่ิมตามข้อ 1-4 มารวมค านวณด้วย 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 5 นาที 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 1.บัตรประจ าตัวประชาชน 
 2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 3.หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
 4.หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 
 5.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย(ถ้ามี) 
 6.หนังสือมอบอ านาจกรณีท่ีให้ผู้อ่ืนมาท าการแทน 
 กรณีท่ีเป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภบท.5  ให้น า ภบท.5 ท่อนท่ีมอบให้เจ้าของที่ดินหรือ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้ายมาด้วย 
ค่ำธรรมเนียม 

 การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนที่ให้บริกำร กำรขออนุญำตก่อสร้ำง  เปลี่ยนแปลง  บริกำรน้ ำมัน
เชื้อเพลิง 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งำนช่ำง เทศบำลต ำบลปำกน้ ำฉวำง 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
    กงช่าง 
    โทรศัพท์ : 0 7548 0280 ต่อ 105 
    โทรสาร  : 0 7548 0276  

ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ของทุกปี 
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
              กำรประกอบกิจกำรงำนควบคุมป๊ัมน้ ำมัน  มี  3  ประเภท 
ประเภทท่ี  1.  กิจกำรที่สำมำรถประกอบได้ทันที 
ก.สถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงไวไฟมาก  มีปริมาณไม่เกิน  40  ลิตร 
ข.สถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงไวไฟปานกลาง  มีปริมาณไม่เกิน  227  ลิตร 
ค.สถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน  454  ลิตร 
ประเภทท่ี  2.  กิจกำรที่เมื่อจะประกอบแจ้งให้พนักงำน  เจ้ำหน้ำทรำบก่อน 
ก.สถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงไวไฟมาก  มีปริมาณไม่เกิน  40  ลิตร  แต่ไม่เกิน 454  ลิตร 
ข.สถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงไวไฟปานกลาง  มีปริมาณไม่เกิน  227  ลิตร  แต่ไม่เกิน  1,000  ลิตร 
ค.สถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน  454  ลิตร  แต่ไม่เกิน  15,000  ลิตร 
ประเภทท่ี  3.  กิจกำรที่ได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำตก่อนว่ำจะประกอบกำรได้ 
ก.สถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงไวไฟมาก  มีปริมาณไม่เกิน  40  ลิตร  แต่ไม่เกิน 454  ลิตรขึ้นไป 
ข.สถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงไวไฟปานกลาง  มีปริมาณไม่เกิน  227  ลิตร  แต่ไม่เกิน  1,000  ลิตรขึ้นไป 
ค.สถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน  454  ลิตร  แต่ไม่เกิน  15,000  ลิตรขึ้นไป 
 
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
กำรออกใบรับแจ้งประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่   2 

1. รับเรื่องกำรแจ้งประกอบกำรตำมแบบ ธพ. น1 
อปท.  ตรวจสอบเอกสาร   และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง 
ไม่ถูกต้อง  แจ้งผู้ประกอบการเพ่ือแก้ไข 
ถูกต้อง  ออกใบรับแจ้ง  ตามแบบ  ธพ. น2  ภายในวันที่แจ้ง 

2. เมื่อออกใบรับแจ้งแล้ว  ให้แจ้งส ำนักงำนพลังงำนจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงำน  ภำยใน  30  วัน 
กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี  3  
1.  การเห็นชอบให้ท าการก่อสร้าง 
2. การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัย 
3. การออกใบอนุญาต 
4. การต่ออนุญาตใบอนุญาต 
5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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6. การโอนใบอนุญาต 
7. การทดสอบและตรวจสอบถัง  ระบบท่อและอุปกรณ์ครบวาระ  10  ปี 

กำรเห็นชอบแบบให้ท ำกำรก่อสร้ำง 
-  อปท.  ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  ตามแบบ  ธพ. น.3 
- ไม่ถูกต้อง  คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นค าขออนุญาตภายใน  7  วัน 
- ถูกต้อง  แจ้งส านักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน   เพื่อนัดหมายตรวจสอบสถานที่ร่วมกัน 
ตรวจสอบสถานที่ 
อปท.  แจ้งนัดหมายกับส านักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน  เพ่ือร่วมตรวจสอบสถานที่ตรวจสอบ 
- ไม่ถูกต้อง  แจ้งขัดข้องพร้อมส่งเรื่องคืนผู้ขออนุญาต 
กำรต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรประเภทท่ี  3 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นขอต่ออนุญาต  ต่อ  อปท.  ตามแบบ  ธพ น.3  ภายใน 60 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
2. อปท.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกรณีไม่ถูกต้อง  ครบถ้วนให้ส่งเรื่องคืนผู้อนุญาต  ภายใน  7  วัน 

กำรออกใบอนุญำต (ต่ออำยุ) 
1. ให้น าผลการตรวจตรา  ไม่เกินระยะเวลา  180  วัน มาประกอบพิจารณา 
2. จากบันทึกผลการตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง  แจ้งขัดข้องเพ่ือให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข 
ถูกต้อง  อปท.  พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเกห็บค่าธรรมเนียม 

3. ระยะเวลาต้องไม่เกิน  15  วันท าการ 
4. อปท.  ส่งใบส าเนาขออนุญาตให้ ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงำน  ภายใน  15  วัน 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  3 
1.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระท าในท านองเดียวกับการขออนุญาตใหม่ 
2. กรณีไม่มีการแก้ไขถังเก็บน้ ามัน ระบบจ่าย ท่อและอุปกรณ์  ไม่ต้องด าเนินการทดสอบระบบความ

ปลอดภัย 
กำรโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่  3  

1.  ผู้ขอยื่นขออนุญาตตามแบบ  ธพ.  น8  ต่อ  อปท. 
2.  อปท.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามแบบ  ธพ. น8 

ไม่ถูกต้อง  คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นค าขอ  ภายใน  7  วัน 
ถูกต้อง  ให้พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

3. ระยะเวลาต้องไม่เกิน  15  วันท าการ 
4. อปท.  ส่งส าเนาใบอนุญาตให้ส านักงานพลังงานจังหวัด  ภายใน  5  วัน 

ตรวจสอบแบบแผนผังแบบก่อสร้ำงและรำยกำรค ำนวณ 
ส านักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน  แจ้งผลการพิจารณาให้  อปท.  ทราบ 
แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ขออนุญำตทรำบ 
อปท.  แจ้งผลพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัย 

- รับแจ้งขอทดสอบความปลอดภัย  อปท.  แจ้งให้ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงำน  ทราบ  
ภายใน  3  วัน 

- ทดสอบและตรวจความปลอดภัย  ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงำน  ส่งเจ้าหน้าที่ไป
ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงระบบท่อและอุปกรณ์แล้วแจ้งผลให้ อปท.ทราบ   
กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร 

1.  ผู้ขออนุญาตก่อสร้างแล้วเสร็จแจ้งต่อ  อปท. 
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2. อปท.  ด าเนินการ 
- ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบ 
- ตรวจสอบได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- ท าบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน 

3.  ผลการตรวจสอบ 
 ไม่ถูกต้อง  แจ้งข้อขัดข้องเพ่ือให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข 
 ถูกต้อง  ออกใบอนุญาตตามแบบ  ธพ. น4  และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

4.  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ได้รับการแจ้งจนถึงออกใบอนุญาต  ต้องไม่เกิน  15  วัน 
5.  เมื่อออกใบอนุญาตแล้ว ให้ส่งส าเนาใบอนุญาตให้ ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงำน ภายใน 15  

วัน   
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 
1. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขออนุญาต (กรณีบุคลธรรมดา)   
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน  พร้อมส าเนารายละเอียด  วัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงชื่อ  แทนนิติบุคคลที่ออกให้
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  (การณีนิติบุคลเป็นผู้แจ้ง)                                             
3. ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง                         
4. ส าเนาหรือภาพถ่าย  โฉนด  น.ส. 3  น.ส.3ก  สค.1                                          
5.  ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิ์ใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอม 
6.  ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังบริเวณท่ีได้รับอนุญาตให้ผู้ขอท าทางเชื่อมระหว่างบริเวณท่ีได้รับ
อนุญาตกับถนนสาธารณะ  ทางหลวง  หรือถนนส่วนบุคคลเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับยานพาหนะ  เข้า –ออก  สถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
7.  แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี 50.00 เมตร  จ านวน  3  จุด 
8.  แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ  จ านวน  3  ชุด 
9.  แบบก่อสร้างถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่  พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์  จ านวน  3  ชุด 
10.  รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่  จ านวน  1  ชุด 
11.  หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ค านวณความม่ันคงแข็งแรง  ระบบความปลอดภัย  และระบบ
ควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่และสิ่งปลุกสร้างต่างๆ  และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม  พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม                        
ค่ำธรรมเนียม 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่  กองช่าง 
เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง โทรศัพท์  075480280 ต่อ 105 หรือ 
 เว๊บไซต์ http://www.paknamchawang.go.th 
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ตัวอย่ำง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนที่ให้บริกำร กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  ต่อเติม  ดัดแปลง 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งำนกองช่ำง เทศบำลต ำบลปำกน้ ำฉวำง 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
    กองช่าง 
    โทรศัพท์ : 0 7548 0280 ต่อ 105 
    โทรสาร  : 0 7548 0276  

ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ของทุกปี 
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
       ควำมหมำยของค ำว่ำ “อำคำร” ตำม พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร 
          1. ตึก บ้านเรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ได้หรือเข้าใช้สอยได้ 
          2. อัฒจันทร์ หรือสิ่งก่อสร้างอันเป็นที่ชุมชนของประชาชน                               
          3. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ รั้วก าแพง หรือประตูที่สร้างขึ้น
ซ่ึงติดต่อกับท่ีสาธารณะ หรือสร้างให้บุคคลทั่วไปใช้สอย               
          4. ป้ายที่ติดตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนักเกินสิบกิโลกรัม กับป้ายที่ติดตั้ง
ห่างที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นและมีขนาดเกินครึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนักเกินสิบกิโลกรัม รวมทั้งป้ายที่
สร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้ายที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคารหรือหลังคา                                            
          5. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อจอดรถยนต์ กลับรถยนต์ และทางเข้าออก รถยนต์              

6. สิ่งก่อสร้างข้ึนอย่างอ่ืน ที่ก าหนดตามกฎกระทรวง 
ลักษณะของกำรด ำ เนินกำรที่ เ กี่ ยวข้ อง อับอำคำรซึ่ งต้ องขออนุญำต (ตำม พ.ร .บ .  ควบคุม
อำคำร)                    
        2. การเปลี่ยน การต่อเติม การลดหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว  ซึ่งเพ่ิมน้ าหนักแก่อาคารนั้น หรือขยาย
เนื้อท่ีมากขึ้น หรือลดลง         
ดังนี้                              
          2.1 การลดหรือเพ่ิมขนาดพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ให้มีเนื้อท่ีน้อยลงหรือเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ 6 ตารางเมตรขึ้นไป       
          2.2 เปลี่ยนหรือขยายหลังคาหรือลดหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม ตั้งแต่หก
ตารางเมตรขึ้นไป                            
          2.3 เปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างอาคาร   โดยเพิ่มน้ าหนักให้แก่ 
โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละ 10                                                     

                     2.4 การเปลี่ยนโครงสร้างอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรงหรือเหล็ก
รูปพรรณ                                                                        

         2.5 การดัดแปลงอาคารซึ่งเป็นการกระท าให้ลดหรือเพ่ิมจ านวนเสาหรือคาน                   
         3. การรื้อถอนอาคารมีรายละเอียด ดังนี้                                                      
              3.1 การรื้อถอนอาคารทั้งหมด                                                                
              3.2 การรื้อถอนส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ยกเว้นพ้ืนคอนกรีตเสริม เหล็กชั้นล่างของอาคาร
โดยการรื้อถอนอาคารที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ดังนี้                      
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    (ก) อาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
อาคาร                                  

   (ข) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืน หรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร                           

5. การเคลื่อนย้ายอาคารกษณะการปลูกสร้างอาคารที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้งให้
ทราบเพ่ือท าการตรวจสอบ                                                                                          

1. อาคารที่สร้างขึ้นใหม่ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ของหน่วยราชการหรือองค์กรของรัฐ 

2. อาคารที่สร้างขึ้นใหม่ ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว เพื่อใช้ในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนา                  

3. อาอาคารทีส่ร้างขึ้นใหม่ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ขององค์การ ระหว่างประเทศสถานฑูต          

 ลักษณะของอำคำรที่ต้องขออนุญำตใช้อำคำร                                                                       

          เมื่อได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารแล้ว และท าการก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาคารดังต่อไปนี้
จะเข้าไปใช้สอยอาคารเลยไม่ได้ ต้องท าการยื่นขออนุญาตใช้อาคารอีก คือ         

          1. อาคารส าหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 80  ตารางเมตรขึ้นไป            

          2. อาคารส าหรับใช้กิจการอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตมีก าลังตั้งแต่5แรงม้า ขึ้นไป            

          3. อาคารส าหรับใช้เพื่อกิจการการศึกษาที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 80 ตารางเมตรขึ้นไป                  

          4. อาคารส าหรับใช้เป็นหอประชุมที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป                      

          5. อาคารส าหรับใช้เป็นส านักงานหรือที่ท าการที่ม่ีพ้ืนที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป       

          6. อาคารคลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด สถานพยาบาลหรืออาคารพิเศษ 

 สถานที่ติดต่อขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร                                                                             

          การยื่นแบบขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตเทศบาลเมือง สามารถติดต่อขอยื่นแบบแปลนได้ที่ ฝ่าย
แบบแผนและก่อสร้าง  กองช่าง ส านักงานเทศบาลเมือง                

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
1.  ประชาชน   ยื่นขออนุญาต  =  กองช่างเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 
2. รับเรื่องราวค าขอและตรวจเอกสารแจ้งผู้ขออนุญาต =  (ธุรการ)-วัน 
3. ตรวจผังบริเวณท่ีจะด าเนินการ  =  (นายตรวจเขต)  4  วัน 
4. ตรวจแบบแปลน  รายการค านวณ  =  (วิศวกร  สถาปนิก)  2  วัน 
5. ควบคุมอาคารตรวจและรวบรวมเรื่องเสนอ  ผอ.  กองช่าง  = (หัวหน้าฝ่ายแบบแผน)  2  วัน 
6. ตรวจ  เห็นชอบ  =  (ปลัดเทศบาล)  2  วัน 
7. ตรวจสอบ  เห็นชอบ  =  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)  3  วัน 
8. ลงนาม  อนุญาต  ในหลักการ  =  (เจ้าหน้าที่ธุรการ)  3  วัน 
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9. แจ้งผู้ขออนุญาตให้มาช าระเงิน  =  (ผู้ขออนุญาต)  3  วัน 
10.  ช าระเงิน  = (เจ้าหน้าที่ธุรการ)  3  วัน 
11.  เขียนใบอนุญาตเสนอ ตามล าดับชั้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนาม  (ประชาชน) -  วัน 
12.  มอบใบอนุญาต  แบบแปลนจ านวน  2  ชุด  ให้กับผู้ขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

หมายเหตุ  ระยะเวลาที่ก าหนดไว้แต่ละขั้นตอนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมตาม  พ.ร.บ.   
ควบคุมอาคาร  ได้ไม่เกิน  45  วัน 
รวมระยะเวลำ  22  วัน 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
1.  แบบแปลน  จ านวน 4  ชุด 
2. เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ให้ถ่ายเอกสารทุกหน้า  (พร้อมเซ็นรับรองส าเนา)  ถ่ายเอกสารเท่าฉบับตัวจริง  ห้ามย่อ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน  ดังนี้ 

-  ผู้ขออนุญาต 
- ผู้ให้เช้าที่ดิน 
- ผู้ยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 
- ผู้ขอร่วมผนัง 
- ผู้ขอชิดเขตที่ดิน 

4.  หนังสือมอบอ านาจต้องปิดอากร  10  บาท 
5. อาคารที่ต้องใช้วิศวกรค านวณโครงสร้าง  คือ  อาคารตั้งแต่  2  ชั้น  ขึ้นไป  (เข้าหลักเกณฑ์  ก.ส.  ก าหนด) 
6. อาคารที่ต้องใช้สถาปนิกรับรองแบบแปลน  คือ  อาคารพักอาศัยที่มีพ้ืนที่  150  ตารางเมตรขึ้นไป 
7. แบบแปลนทุกแผนจะต้องประกอบด้วย 

- ชื่อ –  สกุล  เจ้าของอาคาร 
- ชื่อ –  สกุล  ที่อยู่  ลายเซ็น  และวุฒิของผู้เขียนแบบ 

ค่ำธรรมเนียม 
   ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต 
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง                    ฉบับละ  20  บาท 
2. ใบอนุญาตดัดแปลง                   ฉบับละ  10  บาท  
3. ใบอนุญาตรื้อถอน                     ฉบับละ  10  บาท  
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย                 ฉบับละ  10  บาท 
5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้              ฉบับละ  20  บาท 
6. ใบรับรอง                              ฉบับละ  10  บาท 
7. ใบแทนใบอนุญาต                     ฉบับละ    5 บาท 

ค่ำธรรมเนียมกำรต่อใบอนุญำต 
          1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง                    ฉบับละ  20  บาท 
          2. ใบอนุญาตดัดแปลง                    ฉบับละ  10  บาท  
          3.  ใบอนุญาตรื้อถอน                     ฉบับละ  10  บาท  
          4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย                 ฉบับละ  10  บาท 
              ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำงหรือดัดแปลง 

1.  อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นสิบสองเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกัน 
ตารางเมตรละ 0.05  บาท 
            2.  อาคารสูงเกิดสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น  หรือสูงเกินสิบสองเมตร  แต่ไม่เกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่ของ
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อาคารแต่ละชั้นรวมกัน  ตารางเมตรละ  2  บาท 
            3.  อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกินสิบห้าเมตร  ให้คิดตามพ้ืนที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกัน 
ตารางเมตรละ  4  บาท 

4. อาคารประเภทซึ่งต้องมีพ้ืนที่รับน้ าหนักบรรทุกชันใดชั้นหนึ่ง  เกินห้าร้อยกิโลเมตรต่อหนึ่งตารางเมตรให้
ตามพ้ืนที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกัน  ตารางเมตรละ  4   บาท 

5. พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  ส าหรับอาคารที่ก าหนดตาม
มาตรา8(9) ให้คิดตามพ้ืนที่ของที่จอดรถกลับรถและทางเข้าออกของรถรวมกันตารางเมตรละ  0.50  บาท 

6. ป้ายให้คิดตามพ้ืนที่ของป้าย  โดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุด  ตารางเมตรละ  4  บาท 
7. อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อนทางท่อระบายน้ ารั่วหรือก าแพง ให้คิดความยาวเมตรละ1 

บาท 
 
 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่  กองช่าง 
เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง โทรศัพท์  075480280 ต่อ 105 หรือ 
 เว๊บไซต์ http://www.paknamchawang.go.th 



๓๕ 

 
 

 

ตัวอย่ำง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 



๓๖ 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนที่ให้บริกำร กำรขออนุญำตติดตั้งมำตรวัดน้ ำประปำใหม่ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งำนช่ำง เทศบำลต ำบลปำกน้ ำฉวำง 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
    กงช่าง 
    โทรศัพท์ : 0 7548 0280 ต่อ 105 
    โทรสาร  : 0 7548 0276  

ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ของทุกปี 
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 ผู้ใช้น้ า" หมายถึง บุคคลท่ีได้ท าสัญญาการใช้น้ าประปาไว้กับการประปาส่วนภูมิภาค 
   "การงดจ่ายน้ า" หมายถึง การท่ีประปาส่วนภูมิภาคงดจัดส่งหรือจ าหน่ายน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ า จะเป็นด้วย
ลักษณะหรือวิธีใดก็ตามท่ี ผู้ใช้น้ าจะไม่สามารถใช้น้ าได้ต่อไป 
   "มาตรวัดน้ า" หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีการประปาส่วนภูมิภาคได้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ าเพื่อวัด
ปริมาณน้ า 
   "เครื่องกั้นน้ า" หมายถึง ประตูน้ าท่ีติดตั้งหน้ามาตรวัดน้ า ซึ่งมีไว้ส าหรับปิดและเปิดน้ า 
   "ท่ีติดตั้งมาตรวัดน้ า" หมายถึง สถานท่ีท่ีการประปาส่วนภูมิภาคก าหนดที่ตั้งมาตรวัดน้ าและเครื่องกั้นน้ า 
   "ท่อภายใน" หมายถึง ท่อท่ีต่อจากมาตรวัดน้ าเข้าสู่ภายในบริเวณสถานท่ีใช้น้ าหรืออาคารของผู้ใช้น้ า 
   "ท่อภายนอก" หมายถึง ท่อท่ีต่อจากท่อจ่ายน้ าของการประปาส่วนภูมิภาคไปเชื่อมกับมาตรวัดน้ า 
   "ค่าบริการท่ัวไป" หมายถึง ค่าบริการในการบ ารุงรักษา ซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ าอุปกรณ์หรือท่อ
ภายนอก 

ปฏิทินกำรปฏิบัตงิำนกำรบริหำร  กิจกำรประปำ 
แยกปฏิบัติงำนตำมห้วงเวลำ 

วันท่ี 20 -2 5  ของทุกเดือน  จดมาตรวัดน้ าประปา ม.3 - ม.7 
วันท่ี 26 - 30 หรือ 31 ของทุกเดือน  เขียนใบเสร็จรับเงิน     ค่าน้ าประปา 
วันท่ี 1 - 13 ของทุกเดือน  เก็บเงินค่าน้ าประปาทุกหมู่บ้าน 
 กรณีผู้ค้างช าระค่าน้ าประปาของเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง   ตั้งแต่วันท่ี 21 ของทุกเดือน จะต้อง
เสียเงินเพิ่มในอัตราดังนี้  (เริ่มปฏิบัติตั้งแต่การใช้น้ าเดือนมิถุนายน 57) 
1. ไม่เกิน 1 เดือน  ให้เพิ่ม 2.5 % ของน้ าประปาท่ีค้าง 
2. เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เพิ่ม 5%ของน้ าประปา ท่ีค้าง 
3. เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนให้เพิ่ม 7.5%ของน้ าประปาท่ีค้าง 
4. เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนให้เพิ่ม 10%ของน้ าประปาท่ีค้าง 
  
 
 
 



๓๗ 

 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
1. ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายเอกสาร จ านวน  1  ฉบับ 
2.  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมถ่ายเอกสาร  จ านวน  1  ฉบับ         
3.  บ้านเช่าจะต้องท าหนังสือยินยอมของเจ้าของบ้านมายื่นพร้อมค าร้อง 
4. หากต้องวางท่อตัดผ่านที่ดินของผู้อื่นจะต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินมายื่นพร้อมค าร้อง 
5.  ให้ช าระค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ าและค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าตามอัตราค่าน้ าและค่าธรรมเนียมการ
ประปา 
 ส าหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งน้ าประปาชั่วคราวในการก่อสร้างต้องเตรียมเอกสาร  ดังนี้ 
1. ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายเอกสาร จ านวน  1  ใบ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตร 
3. บ้านเช่าจะต้องท าหนังสือยินยอมของเจ้าของบ้านมายื่นพร้อม    ค าร้อง 
4. หากต้องวางท่อตัดผ่านที่ดินของผู้อื่นจะต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินมายื่นพร้อมค าร้อง 
5.  ให้ช าระค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ าและค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าตามอัตราค่าน้ าและค่าธรรมเนียมการ
ประปา 
6.  น าเอกสารครอบครองที่ดินที่จะด าเนินการก่อสร้างมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

 
 
ค่ำธรรมเนียม 
  1.  ค่าน้ าประปาต่อลูกบาศก์เมตร  จ านวน 6  บาท 
  2. ค่าธรรมเนียมการตรวจมาตรวัดน้ าต่อครั้ง  (ฟรี) 
  3. ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าประปาต่อครั้ง                         จ านวน   20 บาท 
  4.  ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ าต่อครั้ง (ทุกกรณี)               จ านวน  100  บาท 
  5.  ค่าธรรมเนียมการโอน, การชื่อใช้น้ าต่อครั้ง                      จ านวน   100  บาท 
 
  6.  ค่าธรรมเนียมการย้ายมาตรวัดน้ าต่อครั้ง                      จ านวน  100  บาท 
  7. ค่าประกันใช้มาตรน้ าประปาชั่วคราว  มาตรละ                จ านวน  1,000  บาท 
  8.  ค่าบ ารุงมาตรวัดน้ าต่อเดือน  จ านวน  10  บาท   
 



๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถร้องเรียนได้ที่  กองช่าง 
เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง โทรศัพท์  075480280 ต่อ 105 หรือ 
 เว๊บไซต์  http://www.paknamchawang.go.th 
 
 
 
ตัวอย่ำง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 



๓๙ 

 

ค ำร้องขอติดตั้งประปำ 
 

ที่ท าการเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง 
วันที่............เดือน...................................พ.ศ.............. 

 
  ข้าพเจ้า.....................................................อยู่บ้านเลขท่ี..................ถนน
........................................... 
หมู่ที่.............ต าบล................................กิ่ง/อ าเภอ.......................................จังหวัด
..................................................... 
อาชีพ....................................................ประเภทของอาชีพ
...................................................................................... ..... 
หน่วยงาน..................................................................................................................... ...โทรศัพท์
................................ 
  ข้าพเจ้าขอติดตั้งประปาที่บ้านเลขท่ี...........................ถนน..................................หมู่ที่
..................... 
ต าบลฉวาง   อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวนอาคารที่ติดตั้ง..................................หลัง  โดยใช้มาตร
วัดน้ าของการประปาเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....................นิว้  จ านวน................
เครื่อง   
สถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ าอยู่ใกล้เคียงกับ
........................................................................................................................  
...................................................................... ..............................................................................................................
.. 
ขัดข้องโปรดติดต่อ
............................................................................................................................. ............................ 
(  )  บ้านที่ติดตั้งมาตรวัดน้ าเป็นของข้าพเจ้า (  )  หรือให้ผู้อื่นอาศัยหรือเป็นบ้านเช่า
ของ…............................ 
............................................................................................................ ........................................................................
.. 

ในการด าเนินการดังกล่าวข้าพเจ้าขอช าระค่าธรรมเนียม  ดังนี้ 
 1.  ค่าน้ าประปาต่อลูกบาศก์เมตร          เป็นเงิน........................บาท 
 2.  ค่าธรรมเนียมการตรวจมาตรวัดน้ าต่อครั้ง               เป็นเงิน.........................บาท 
 3.  ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าประปาต่อครั้ง           จ านวน.........ชุด    เป็นเงิน.........................บาท 
 4.  ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ าต่อครั้ง  (ทุกกรณี) จ านวน.........ชุด    เป็นเงิน.........................บาท 
 5.  ค่าธรรมเนียมการโอน การเปลี่ยนผู้ใช้ชื่อต่อครั้ง               เป็นเงิน.........................บาท 
 6. อื่นๆ..................................................................               เป็นเงิน.........................บาท 
รวมเป็นเงิน..................................................บาท (ตัวอักษร).............................................................................. 

  



๔๐ 

 

ในการนี้ขอด าเนินการระบบประปานี้  ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติเทศบาลต าบลปากน้ าฉวางว่าด้วย
วิธีการใช้น้ าประปาและอัตราค่าบริการ  ทุกประการ  พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐาน 
        ส าเนาบัตรประชาชน             ส าเนาทะเบียนบ้าน           หนังสือมอบอ านาจ 
 
ในการติดตั้งดังกล่าว  ข้าพเจ้าได้น าเอกสารยินยอมของข้าพเจ้าและเจ้าของบ้านมาประกอบ  ภายในอาคารที่ผู้
อาศัยจ านวน....................................คน 
  การติดตั้งมาตรวัดน้ าประปา  ข้าพเจ้าขอให้ค ายินยอมว่าจะปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับการ
ใช้น้ าประปาของการประปาเทศบาลต าบลปากน้ าฉวางทุกประการ  และถ้าผิดระเบียบและขัดข้องข้อตกลง  
ข้าพเจ้ายินยอมให้การประปาเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง  เรียกค่าเสียหายจากการใช้น้ าหรือจากการกระท าของ
ข้าพเจ้าได้ทุกกรณี 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
      (ลงชื่อ)................................................ผู้ขออนุญาต 
             (.................................................) 

 



๔๑ 

 

หนังสือสัญญำขออนุญำตใช้น้ ำประปำ 
กำรประปำเทศบำลต ำบลปำกน้ ำฉวำง 

 
 
 หนังสือฉบับนี้เขียนที่  ที่เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง  ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ................... 
ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ขออนุญาตติดตั้งน้ าประปา  ชื่อ………………………………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
....................ถนน...........................หมู่ที่...............................ต าบล....................กิ่ง/อ าเภอ................. .....................    
จังหวัด........................................................................................................................................................................ 
 ข้าพเจ้าขอให้เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง  วางท่อเมนประปาส าหรับส่งน้ าประปาเข้าบ้านเลขท่ี............ 
ถนน..............................................หมู่ที่................. .........ต าบล..........................ก่ิง/อ าเภอ.................................      
จังหวัด..........................................................ข้าพเจ้ายินยอมรับและปฏิบัติตามสัญญา  ดังข้อความต่อไปนี้  
 1.  ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะไม่ท าการซ่อมแซมหรือดัดแปลงหรือท าการอย่างหนึ่งอย่างใดกับเมนที่ต่อ
เข้าไปจนถึงเครื่องกั้นน้ า 
 2.  ในระหว่างเวลาที่ใช้หนังสือสัญญานี้อยู่  ถ้ามีน้ ารั่วไหลไป (ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ าเข้าไป)  เวลาหนึ่ง
เวลาใด  น้ าที่รั่วเปลืองไปนั้นจะเป็นเพราะ  ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ าเข้าไปช ารุดด้วยเหตุใดหรือไม่ได้ท าการ
ซ่อมแซมก็ตาม  ข้าพเจ้ายินยอมใช้เงินให้แก่เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง  ตามตัวเลขท่ีปรากฏในมาตรวัดน้ าทดแทน
น้ าที่รั่วไหลเปลืองไปนั้น 
 3.  แม้เวลาหนึ่งเวลาใดในระหว่างที่ใช้หนังสือสัญญานี้  ถ้าพนักงานคนหนึ่งคนใดของเทศบาลต าบล
ปากน้ าฉวาง  ทราบว่ามาตรวัดน้ าแก  ช ารุด  หรือผู้หนึ่งผู้ใดท าลายเสียหายก็ดี  ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดข้ึนแล้วข้าพเจ้า
ยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง  ตามควรแก่กรณี 
 4.  ข้าพเจ้ายินยอมและรับว่าหากข้าพเจ้าละเลย  ไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่กล่าวไว้ในหนังสือสัญญาฉบับ
นี้  แม้ข้อหนึ่งข้อใด  ยอมให้เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง  มีอ านาจที่จะเลิกส่งน้ าในอาคารที่กล่าวนี้  จะยกเลิกส่งน้ า
ในอาคารที่กล่าวนี้  จะยกเลิกหนังสือสัญญาฉบับนี้เสียได้  จ านวนเงินที่ค้างช าระต่าง ๆ ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องจ่าย
ให้แก่เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง  มีสิทธิเรียกเก็บได้จากข้าพเจ้า  เมื่อข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามก็ให้ด าเนินการบังคับ
ช าระหนี้จากข้าพเจ้าได้ 
 5.  เมื่อจ าเป็นข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง  มีหน้าที่เพ่ือท าการตรวจสอบมาตรวัดน้ าหรือ
ท่อที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ได้ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน 
 6.  ข้าพเจ้ายอมใช้เงินค่าน้ าประปา  ตามตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดน้ า  ซึ่งเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง   
ได้ติดตั้งไว้เพ่ือส าหรับวัดจ านวนน้ าที่ใช้และยอมเสียค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า  ตามอัตราที่เทศบาลต าบลปากน้ า
ฉวางก าหนด  ไว้ในเทศบัญญัติตามอัตราอ่ืน ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ซึ่งอาจประกาศให้ทราบในโอกาส
ต่อไป 
 7.  ข้าพเจ้ายินยอมเสียค่าธรรมเนียมทุกครั้ง  ในเมื่อข้าพเจ้าขอให้ต่อท่อส่งน้ าหรือเลิกใช้น้ าชั่วคราว      
(ในกรณีต่อท่อภายในไว้แล้ว) 

8.  ข้าพเจ้ายอมรับว่า  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง  เรื่อง  การบริหารกิจการประปาเทศบาล
ต าบลปากน้ าฉวาง พ.ศ.2557  เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  ซึ่งข้าพเจ้ายอมปฏิบัติทุกประการ 
 สัญญาใช้น้ านี้  ได้ท าขึ้น  2  ฉบับ  ซึ่งมีข้อความตรงกันและคู่สัญญาได้ทราบข้อความโดยละเอียดจึงได้    
ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

//(ลงชื่อ).... 
 



๔๒ 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอ 
      (..................................................) 
 
    
          (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติ 
             (นายบุญธรรม   รุ่งเรือง) 
        นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ าฉวาง 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................พยาน 
       (..................................................) 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เขียน/พยาน 
         (..................................................) 
 

 



๔๓ 

 

หนังสือรับรอง 

ของ 

ผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 

เขียนที่                  
           .วัน    เดือน                      
พ.ศ. …………….            

 โดยหนังสือฉบบันี้ ขา้พเจ้า                อายุ                    
ปี 

เชื้อชาต ิ    สัญชาต ิ    บ้านเลขที่            หมู่ที่                            
.ถนน    ตรอก/ซอย    ต าบล/แขวง  
           .อ าเภอ/เขต    จังหวัด     ที่ท างาน
             .โทรศัพท์   ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม
ประเภท             .สาขา       แขนง 
               .ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน              และ
ขณะนี้ไมไ่ด้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 

 ขอรับรอองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบตามพระราชบัญญัติวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ค านวณ
โครงสร้างควบคุมการก่อสร้าง , ท ารายการก่อสร้าง 

เป็นสิ่งปลูกสร้างอาคารชนิด     จ านวน   เพื่อใช้             .
เป็นสิ่งปลูกสร้างอาคารชนิด    จ านวน   เพื่อใช้             .
เป็นสิ่งปลูกสร้างอาคารชนิด     จ านวน   เพื่อใช้             .
ของ       ปลูกสร้างในโฉนดที่ดินเลขที ่  
           .ถนน      ตรอก/ซอย   
 หมู่ที่            .ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต 
   จังหวัด            .ตามแผนผงั , แบบก่อสร้าง ,รายการค านวณและรายการก่อสร้าง 
ที่ข้าพเจ้าไดล้งนามรับรองไว้ ซึ่งแนบมาพร้อมเร่ืองราวขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

เพื่อใช้เป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

      (ลงชื่อ)     วิศวกร 

       (    ) 

     (ลงชื่อ)     ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง 

      (    ),ดัดแปลง,ร้ือถอน 



๔๔ 

 

      (ลงชื่อ)     พยาน 

       (    ) 

      (ลงชื่อ)     พยาน 

       (    ) 

ค ำเตือน  1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก 

               2.ให้สถาปนิกแนบภาพถ่ายบัตรประจ าตัวแสดงวา่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชพีไปด้วย 

 



๔๕ 

 

แบบตรวจสอบแนวเขตอำคำรและผังเมือง 

อาคารชนิด............................................................ขนาด
..............................................................................................  

จ านวน...............................................ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี.................................หมู่ที่
......................................................... 

ต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ………………………………………….……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 



๔๖ 

 

 

 (ลงชื่อ).                  ผู้ตรวจสอบ 

       (.......................................................) 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

เทศบำลต ำบลปำกน้ ำฉวำง 

รำยกำรหลักฐำนต่ำงๆ ในกำรขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำร ต่อเติม ดัดแปลงอำคำร 

ของ........................................................................ 

 

ลักษณะอาคาร................................ ปลูกสร้างในโฉนดที่ดิน................................ถนน................................ 

ล ำดับ ใบหลักฐำน จ ำนวน หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

ค าร้อง 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หลักฐานที่ดิน(โฉนด,สน.3 ก.ถ่ายเอกสารเท่าตัวจริง หน้า – หลัง) 

หนังสือยินยอมก่อสร้างในที่ดิน(กรณีผู้ขออนุญาตไม่เป็นเจ้าของที่ดิน) 

บันทึกข้อตกลงการท าผนังร่วม(กรณีตึกแถว,ห้องแถว,ทาวน์เฮ้าส์) 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่ได้มายื่นแบบด้วยตนเอง) 

หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม(กรณีพ้ืนที่อาคารเกิน150
ตารางเมตร ขึ้นไป) 

หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กรณีท่ีต้องค านวณโครงสร้าง
ทางวิศวกรรม) 

รายการค านวณทางวิศวกรรม 

หนังสือควบคุมงานวิศวกร  หรือสถาปนิก (อาคาร คสล.ตั้งแต่ 3 ชั้น ขึ้น
ไป) 

วุฒิบัตร, บัตรประจ าตัวประชาชน,ใบประกาศนียบัตรผู้เขียนแบบ 

แบบแปลนก่อสร้าง ชุดละ.........................แผ่น 

ผังบริเวณ,ผังสังเขป 

-  ต้องแสดงทิศ, ระดับ, บ้านเลขที่ข้างเคียง, ความกว้างถนน, ทางระบาย
น้ า 

1 ชุด 

2 ชุด 

2 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

 

1 ชุด 

 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

3 ชุด 

3 ชุด 

 

 

 



๔๘ 

 

 

15 

16 

17 

    หรือ คู, คลอง, แม่น้ า 

หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด(กรณีเป็นนิติบุคคล) 

ใบเสร็จช าระภาษีที่ดินปีปัจจุบัน 

ในกรณีรื้อถอนอาคารในแนบรูปถ่ายตัวอาคารที่ต้องการรื้อถอน 

 

1 ชุด 

1 ชุด 

1-2 รูป 

 

 

ลงชื่อ..................................................................  ผู้ขออนุญาต 

         (.................................................................) 

 

ลงชื่อ..................................................................  ผู้รับค าร้อง 

         (.................................................................) 

 

 



๔๙ 

 

ใบนัดตรวจผังบริเวณกอ่สร้ำง 

เลขที่............................ 

เขียนที่...................................................... 

                              วันที่.......................................................... 

 

  ตามท่ี...................................................................อายุ...............ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  

หมู่ที่.......ถนน..................................ต าบล / แขวง.......................................อ าเภอ / เขต...........................จังหวัด
............................................โทร..................................................ได้ยื่นค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตามแบบค าขอ  
ข.1    ต่อทางเทศบาลต าบลขามทะเลสอ  จ านวน...........................................เพ่ือปลูกสร้างบริเวณ
...........................................เขตที่..........โดย............................................................... ...เป็นเจ้าหน้าที่เขต  ได้นัดท า
การตรวจผังบริเวณก่อสร้าง  ในวันที่........................เวลาประมาณ...................น. 

 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้รับค าร้อง 

             (...........................................................) 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้ขออนุญาต 

             (...........................................................) 

    (ลงชื่อ)...........................................................เจ้าหน้าที่เขต / ผังเมือง 

             (...........................................................) 



๕๐ 

 

ใบนัดติดต่อเสียค่าธรรมเนียมและขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง        หรือแบบแปลนที่ต้องน ากลับมาแก้ไขภายใน   

วันที่..............เดือน.................................................พ.ศ................. 

    (ลงชื่อ)...........................................................นายตรวจเขต 

     (...........................................................) 

 

 

ใบรับรองผู้ขออนุญำต 

เลขที่...................... 

  ใบนัดท าการตรวจสอบผังบริเวณก่อสร้าง   บริเวณ................................................................ 

เขตท่ี..............ภายในวันที่............เดือน.........................................พ.ศ. ............... เวลา........... ..............น. 

  เมื่อท าการตรวจผังบริเวณก่อสร้างแล้ว  ภายในวันที่............................................................... 

โปรดติดต่อเสียค่าธรรมเนียม     และขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง     หรือแบบแปลนที่ต้องน ากลับมาแก้ไขได้ที่งาน
วิศวกรรม  กองช่าง  เทศบาลต าบลขามทะเลสอ 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน  ตำมมำตรำ 29 

(แนบค าขอรับใบอนญุาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) 

เขียนที่............................................. 

วันที่........... เดือน...................... พ.ศ. ......... 

 

 โดยหนังสือฉบบันี้  ขา้พเจ้า.................................................... ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม    ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม / ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขา.............................................  
แขนง.....................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบยีนและขณะนี้ไมไ่ด้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพดังกลา่ว  อายุ............... ปี  สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย...................................... 
ถนน....................................หมู่ที่............ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต............................................                         
จังหวัด........................โทรศัพท์............................ที่ท างาน....................................... โทรศัพท์.................................. 

ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตามค าขอรับใบอนุญาตของ................................................................................................... 

เพื่อท าการ...................................ที่บ้านเลขที่............. ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................           
หมู่ที่......... ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต............................ จังหวัด.........................................  เป็นอาคาร 

 (1) ชนิด................................................... จ านวน...................... เพื่อใช้เป็น..........................................                   
โดยมีพื้นที/่ความยาว.............................................. มีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จ านวน........................
คัน 

 (2) ชนิด.................................................... จ านวน..................... เพื่อใช้เป็น...........................................โดยมี 

พื้นที่/ความยาว.......................................... มีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จ านวน.............................คัน 

 (3) ชนิด.................................................... จ านวน..................... เพื่อใช้เป็น..........................................โดยมี 

พื้นที่/ความยาว.......................................... มีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จ านวน..............................คัน 

 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน . และรายการค านวณที่ยืน่ขอใบอนุญาตไวต้าม 

แบบ ข.1 / ข.2   ลงวันที่.................. เดือน................................ พ.ศ. ..............จนกว่าจะท าการ.......................แล้วเสร็จ 

 เพื่อเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เปน็ส าคัญ 

 

(ลายมือชื่อ)..................................................... ผู้ควบคุมงาน 

                  (....................................................) 

 



๕๒ 

 

(ลายมือชื่อ)..................................................... ผู้ยื่นค าขออนุญาต 

                  (.....................................................) 

 

(ลายมือชื่อ)....................................................... พยาน 

                  (......................................................) 

 

(ลายมือชื่อ)........................................................ พยาน 

                  (.......................................................) 

 

 

 



๕๓ 

 
 

 

 
 ขอช าระค่าธรรมเนยีมประจ าปี......................  
1. ถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย   จ านวน..................ถัง  รวม............. ลิตร  จ านวนเงิน………………...บาท  
2. ถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง       จ านวน..................ถัง รวม............. ลิตร  จ านวนเงิน………………...บาท 
3. ถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก                จ านวน..................ถัง  รวม............. ลิตร  จ านวนเงิน………………...บาท 
4. ขวด กระป๋อง หรือถังน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย       รวม............. ลิตร  จ านวนเงิน………………...บาท 
5. ขวด กระป๋อง หรือถังน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง       รวม............. ลิตร  จ านวนเงิน………………..บาท 
6. ขวด กระป๋อง หรือถังน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก                      รวม............. ลิตร  จ านวนเงิน……………......บาท 
7. ใบอนุญาต จ านวนเงิน บาท           จ านวนเงิน……………......บาท 
7. ใบค าขอ จ านวนเงิน บาท            จ านวนเงิน……………......บาท 

            รวมจ ำนวนเงิน........................................ บำท 

 
  ลงลายมือช่ือ............................................... ผู้รับเงิน           ลงลายมือช่ือ........................................ ผู้ช าระเงิน  
                 (……………………………… )         (………………………………..)  
วันท่ี เดือน พ.ศ วันท่ี เดือน พ.ศ  
หมำยเหตุ         มาตรา 27 “ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในท่ีเปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบการที่ระบุใน  

ใบอนุญาต “ หากไมด่ าเนินการ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

 

 

                   
 

                  เทศบำลต ำบลปำกน้ ำฉวำง 

แบบช ำระค่ำธรรมเนยีมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 

ประจ ำปี…………………………. 

ชื่อผู้ประกอบการ  ....................................................            เลขที่ ……………………………....... 
ประเภท         คลังน้ ามัน                    สถานที่เก็บ                          สถานีบรกิาร  

       รถขนส่ง                       รถไฟขนส่ง                          ขนส่งทางท่อ  
ที่ตั้งสถานประกอบการ  เลขที่………….     หมู่ที่......................  ถนน.............................................................  

ต าบล / แขวง…………….. อ าเภอ / เขต................. จังหวัด.......................................... 


