
 

 

 

 

 

 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร 

พ.ศ. 2558 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 
อ าเภอแม่พริก  จังหวัดล าปาง 



ค ำน ำ 

       พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ตาม  
มาตรา 7 ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท า
คู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ  
ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา
พร้อมกับ    ค าขอ...” โดยมีเป้าหมาย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ เปิดเผยข้ันตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 

        เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง จึงได้จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน” ข้ึน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
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กำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 

เทศบำลต ำบลพระบำทวังตวง อ ำเภอแม่พริก  จังหวัดล ำปำง 

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

1.ท่ีมำ 

       เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต
ด าเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา เอกสาร 
และหลักฐานที่จ าเป็นรวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการ
สร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก  และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ
ในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ จึงได้ใช้อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน   สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่  25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 
พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  
นายกรัฐมนตรี ได้น าร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย 

       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 และ
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 

       มำตรำ 7 วรรคหน่ึง ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะตอ้งได้รบัอนุญาต        
 ผู้อนุญาตจะตอ้งจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) 
ในการยื่นค าขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่ผู้ขออนญุาต
จะต้องยื่นมาพรอ้มกบัค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางอิเล็กทรอนกิส์แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได ้

        มำตรำ 7 วรรคสอง คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้
ยื่นค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดส าเนา
ให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นน้ันให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนด้วย 

        มำตรำ 7 วรรคสำม ก าหนดใหเ้ป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอน
และระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองเมอืงที่ดหีรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ข้ันตอน และระยะเวลาทีก่ าหนดดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควรใหเ้สนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณา และสั่งการใหผู้้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 
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       มำตรำ 17 ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรบัประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสบิ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
       2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
       2.2 เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 
3.ค ำจ ำกัดควำม 
      “กำรบริหำรประชำชน” หมายถึง การด าเนินการให้บรกิารประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้ว
เสร็จตามค าขอ การยื่นค าขอนีเ้ป็นการยื่นค าขอตามทีม่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ใหห้น่วยงานของรัฐ
ก าหนดใหผู้้รบับริการตอ้งยื่นค าขอก่อนด าเนินการใด ได้แกก่ารอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจด
ทะเบียน การข้ึนทะเบียน การรับแจ้ง การใหป้ระทานบัตร และการให้อาชญาบัตร 
      “ผู้รับบริกำร” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบรกิารโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
      “หน่วยงำนของรัฐ” ประกอบด้วย  ส่วนราชการ  จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกจิ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรปูแบบใหม่ 

4.แนวคิดและหลักกำร 
        แนวคิดและหลักการของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้น าหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็น
หลักการส าคัญ  ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน  และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การ
สร้างให้เกิดความโปรง่ใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจา้หน้าที ่เปิดเผยข้ันตอน ระยะเวลา
ให้ประชาชนทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจส าคัญคือ การค านวณความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         4.1 ความหมายของคู่มือส าหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ใน
การติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น
อย่างไร เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         4.2 ขอบเขตการด าเนินการ หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ประชาชนต้องขออนุญาต จดทะเบียนข้ึนทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะด าเนินการใดๆ ต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน    การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนมี
วัตถุประสงค์ดังนี้.- 
  1) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่
ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บรกิาร 
  2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรบับริการของประชาชน 
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  3) เพื่อยกระดับการพฒันาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 4) เพื่อสร้างความโปรง่ใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

4.4 เป้าหมายของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
           หน่วยงานของรัฐที่มงีานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดใหป้ระชาชน
ต้องมาย่ืนขออนุญาตก่อนด าเนินการใด มีการจัดท าคู่มอืส าหรบัประชาชน และน าไปใช้ในการใหบ้ริการประชาชน 
 
5.ประโยชน์ท่ีได้จำกกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
             ➢ ประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร 
  -ทราบแนวปฏิบัติในการรบับริการอย่างชัดเจน 
  -ได้รับบรกิารทีม่ีมาตรฐาน และมีความโปรง่ใส 
  -ไดร้ับความพึงพอใจเพิ่มข้ึนจากการมารับบริการ 
  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              ➢ ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
    -ให้บริการด้วยความโปรง่ใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสนิใจ และลดความเสี่ยงในการทจุริต

คอรัปช่ัน 
  - สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลกัเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อน ามาปรับปรุงการ

ให้บรกิาร 
  - พัฒนาการใหบ้ริการอย่างต่อเนื่อง 
 

      ➢ ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
  -ยกระดับการพฒันาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  -เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูม่ือส าหรับประชาชน/งานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 
 อ าเภอแม่พริก  จังหวัดล าปาง 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลงั เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง    วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์

โทรศัพท:์ 054-019796     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

โทรสาร : 054-019796     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: https://www.prabatwangtuang.go.th 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น  เช่น  ให้เช่า, ท าการค้าขาย ,โกดัง หรือ
เพื่อใช้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ต้องมีทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดิน ซึ่ง
ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต้องไม่เข้าข้อยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 มาตรา 9,10 
 

 

 

1.ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ           งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้  กองคลงั 
   เสียภาษีโรงเรอืนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)                                     
2.เจ้าหน้าทีร่ับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกบัข้อมลูใน   
   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 
3.ค านวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี 
4.แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
5.ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ช าระเงิน และรบั 
  ใบเสรจ็รบัเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 

งานที่ให้บริการ                     การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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 1.เมื่อได้รบัการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องช าระภายใน30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้การประเมิน  

  หากช าระ เกินก าหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี ้

  ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพิ่ม 2.5% 

  เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพิ่ม 5% 

  เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพิ่ม 7.5% 

  เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพิ่ม 10% 

  เกิน 4 เดือนต้องด าเนินคดี 

 2.ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมิน ต้องอทุธรณ์ภายใน 15 วัน 

 
 

  ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน                                          จ านวน  1  ฉบับ 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดินปีทีผ่่านมา (ภ.ร.ด.12)                      จ านวน  1  ฉบับ 
 

 

ผู้รบัประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ของค่ารายป ี
ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5% 
 

 

 

 

กรณีผู้ช ำระภำษียื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วยังไม่ช ำระทันทีให้ด ำเนินกำร ดังน้ี 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม 
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ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

กองคลงั เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง  โทรศัพท์: 054-019796 

หรือ เว็บไซต์ : https://www.prabatwangtuang.go.th 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง    วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์

โทรศัพท:์ 054-019796     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

โทรสาร : 054-019796     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์https://www.prabatwangtuang.go.th 

 
 

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหา

รายได้หรือโฆษณาการค้า  หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ 

หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็น

รายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดต้ังหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิด

ภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดต้ังป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี 

 

 
 

1.ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลงั 
   พร้อมเอกสารประกอบ 
2.เจ้าหน้าทีร่ับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.4 
   และ ผ.ท.5 
3.ค านวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย 
4.แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 
5.ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีป้ายช าระเงินและรบัใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)  

งานท่ีให้บริการ                     การรับช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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  ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน                                                จ านวน  1  ฉบับ 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีทีผ่่านมา (ภ.ป.7)                                                     จ านวน  1  ฉบับ    
 

 

อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี ้
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 
1) อักษรไทยล้วน 3 บาท 
2) อักษรไทยปนกับอกัษรต่างปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 บาท 
3) ปา้ยดังต่อไปนี ้
ก. ไม่มีอักษรไทย40 บาท 
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทัง้หมดอยู่ใต้ หรือต่ ากว่าอกัษรต่างประเทศ40 บาท 
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุ
ให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึนให้คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และใหเ้สียเฉพาะเงินภาษีที่เพิม่ขึ้น 
5) ป้ายใดต่ ากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท 
 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

กองคลงั เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง  โทรศัพท์: 054-019796 

หรือ เว็บไซต์ : https://www.prabatwangtuang.go.th 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม  

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง    วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์

โทรศัพท:์ 054-019796     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

โทรสาร : 054-019796     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์https://www.prabatwangtuang.go.th 

 
 

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคล 
ซึ่งมีกรรมสทิธ์ิในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เปน็กรรมสทิธ์ิของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที ่
ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ทีเ่ป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินทีเ่จ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ใน 
เกณฑ์ลดหย่อนผู้มหีน้าที่เสียภาษีบ ารงุท้องที่ คือ ผู้ทีเ่ป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษี 
บ ารุงท้องที่สาหรับปีนั้น 

 

 
 

กรณีมีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร (ภ.บ.ท.5) ซึ่งต้องยื่นใหม่ งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ กองคลัง 
ทุก 4 ปี / ครัง้ (ภำยในเดือนมกรำคม) 

1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) 
2.เจ้าหน้าทีร่ับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกบัข้อมูลในผ.ท.4 และ ผ.ท.5. 
3.ค านวณค่าภาษีบ ารุงท้องทีจ่ากหน่วยราคาปานกลางที่ดินและประเมินค่าภาษีบ ารุงท้องที ่
4.แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.5) 
5.ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีบ ารงุท้องที่ชาระเงิน และรบัใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11) 

งานท่ีให้บริการ                     การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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สำหรับกำรชำระภำษีในรอบ 3 ปีถัดไป 

1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน แจ้งช่ือ – สกุล ใหเ้จ้าหน้าทีเ่พื่อตรวจสอบเอกสารกับข้อมลูทะเบียนทรพัย์สิน (ผ.ท.4) 
2.ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีบ ารงุท้องที่ชาระเงิน และรบัใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) 

 

 

  ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารงุท้องทีป่ีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)   จ านวน  1  ฉบับ 

 

 

ประกอบกสิกรรม ประเภทไมล้้มลุก ไร่ละ 5 บาท 
ไม้ยืนต้น  ไร่ละ 12 บาท 
ที่ดินว่างเปล่า ไร่ละ  24  บำท 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่
กองคลงั เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง  โทรศัพท์: 054-019796 

หรือ เว็บไซต์ : https://www.prabatwangtuang.go.th 
 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม  

 

ระยะเวลา 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



-19- 

คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลงั เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง    วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์

โทรศัพท:์ 054-019796     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

โทรสาร : 054-019796     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์https://www.prabatwangtuang.go.th 

 
 

ก าหนดให้ผู้ที่ดาเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถ่ินก าหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติม ให้ผู้ดาเนินกิจการ
ดังกล่าว ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได ้ผู้ใดดาเนินกิจการที่ส่วนท้องถ่ินก าหนดให้เป็น
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 71) ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาตต้องระวาง โทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 
 
 

• ผู้ประกอบการยื่นคาขอพร้อมหลักฐาน งานพฒันาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
   * รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 
   * รายใหม่ : ก่อนเปิดดาเนินการ 
• ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 
• ใบอนุญาตมีก าหนดอายุ 1 ป ี

 
 

  ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

งานท่ีให้บริการ                     การขออนุญาตประกอบการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตประกอบการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ  จ านวน 1 ฉบับ 

 

 

ประเภทกิจกำร 
ค่ำธรรมเนียม 

(บำท) 
หมำยเหต ุ

กิจกำรท่ีเกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์   

1.การเลี้ยงสัตว์บก   

1.1 การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ   

      ก.ไม่เกิน  50  ตัว 50.00  

ข.ตั้งแต่  51-100  ตัว 100.00  

ค.ตั้งแต่  101  ตัวข้ึนไป 150.00  

1.2 การเลี้ยงสุกร   

      ก.ไม่เกิน  50  ตัว 50.00  

ข.ตั้งแต่  51-100  ตัว 100.00  

ค.ตั้งแต่  101  ตัวข้ึนไป 150.00  

1.3 การเลี้ยงสัตว์ปีก  สัตว์น้ า  สัตว์เลื้อยคลาน หรือ
แมลง 

 

300.00 

 

2.การเลี้ยงสัตว์เพือ่รีดเอานม   

2.1 ไม่เกิน  5  ตัว 50.00  

2.2 ตั้งแต่  5  ตัวข้ึนไป 100.00  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม  
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ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
หมายเหต ุ

3.การประกอบกจิการเลี้ยง รวบรวมสัตว์เพื่อธุรกิจอื่นใด  อนัมี
ลักษณะท านองเดียวกัน 

300.00  

กิจกำรท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ ์   

  1.การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การ
ขายในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

300.00  

2.การฟอกหนงัสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนงัสัตว์  ขนสัตว์ ที่ยัง
มิได้ฟอก 

500.00  

3.การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรปู 500.00  

4.การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 500.00  

.5.การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลอืกกุง้ 
ยกเว้น ในสถานที่จ าหน่ายอาหารเร่ขาย และการขายในตลาด 

500.00  

6.การประดิษฐเ์ครื่องใช้หรือเครื่องผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก
หอย  กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของ
สัตว์   

500.00  

7.การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การ
สะสมหรือการกระท าอื่นใด ต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนอื่นส่วนใด
ของสัตว์ หรอืพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

500.00  

8.การสะสมหรือการล้างครั่ง 500.00  

กิจกำรท่ีเกี่ยวกับอำหำร เครื่องดื่ม  น้ ำดื่ม   

1.การผลิตเนย  เนยเทียม   500.00  

2.การผลิตกะปิ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู 
ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรงุรสอื่นๆ ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

500.00  
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ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
หมายเหต ุ

3.การผลิต การหมกั การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

500.00  

4.การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้งยกเว้น 
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

500.00  

5.การนึ่ง การต้ม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลติ 
อาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้น ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย  
การขายในตลาด 

500.00  

6.การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง  หมูยอ ไส้กรอก  หมูตั้ง 
ยกเว้นในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

500.00  

7.การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเสน้ 
เกี๋ยมอี๋  

500.00  

8.การผลิตแบะแช 500.00  

9.การผลิตอาหารบรรจกุระป๋อง  ขวด หรือภาชนะอื่นใด 500.00  

10.การประกอบการท าขนมปังนมสด ขนมปงัแหง้ จับอบั ขนม
เปี๊ยะ 

500.00  

11.การแกะ  การล้างสัตว์น้ า ที่มิใช่ส่วนหนึง่ของกจิการห้องเย็น 
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

500.00  

12.การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถ่ัวเหลือง เครื่องดื่ม 
ชนิดต่างๆ บรรจุกระปอ๋ง ขวดหรือภาชนะอื่นใดยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

500.00  

13.การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล 500.00  

14.การผลิต  ผลิตจากนมวัว 500.00  

15.การผลิต การแบ่งบรรจเุอทลิแอลกอฮอล์ สรุา เบียร์ 
น้ าส้มสายชู 

500.00  
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ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
หมายเหตุ 

16.การค่ัวกาแฟ 500.00  

17.การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจกัร 500.00  

18.การผลิตผงชูรส 500.00  

19.การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 500.00  

20.การตาก การหมกั การดองผกัผลไม้ หรอืพืชอย่างอื่นยกเว้น 
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

500.00  

21.การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดืม่ชนิดผงอื่นๆ 500.00  

22.การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  500.00  

23.การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึง
กัน 

500.00  

24.ประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 500.00  

25.การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานทีจ่ าหน่าย
อาหารและเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

500.00  

26.การเก็บ การถนอมอาหาร ด้วยเครื่องจกัรทีม่ีก าลังตั้งแต่ 5 
แรงม้าข้ึนไป 

500.00  

กิจกำรท่ีเกี่ยวกับยำ เวชภัณฑ์  อุปกรณ์กำรแพทย์ เครื่องส ำอำง 
ผลิตภัณฑ์ช ำระลำ้ง 

  

1.การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 500.00  

2.การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู  ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องส าอางต่างๆ  

500.00  

3.การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี  500.00  

4.การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรปู 500.00  

5.การผลิตสบู่ ผงซกัฟอก ผลิตภัณฑ์ที่ช าระล้างต่างๆ  500.00  
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ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
หมายเหต ุ

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   

1.การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 500.00  

2.การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 500.00  

3.การผลิตแป้งมันส าประหลงั  แป้งสาคูหรือแปง้อื่นๆ ในท านอง
เดียวกัน ด้วยเครื่องจักร 

500.00  

4.การสีข้าวด้วยเครื่องจักร   

4.1 โดยใช้เครื่องยนต์-ไอน้ า รวมกันไม่เกิน 15  แรงม้า 200.00  

4.2 โดยใช้เครื่องยนต์-ไอน้ า รวมกันเกิน 15  แรงม้าแต่ไม่
เกิน 40 แรงม้า 

300.00  

4.3 โดยใช้เครื่องยนต์-ไอน้ า รวมกันเกินกว่า 40 แรงม้า  500.00  

5.การผลิตยาสูบ 500.00  

6.การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วย
เครื่องจักร  

500.00  

7.การสะสมปุ๋ย   

7.1 การผลิตปุ๋ย 500.00  

7.2 การสะสมปุ๋ย   

7.2.1 พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 200.00  

7.2.2 พื้นที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร 500.00  

8.การผลิตใบมะพร้าวหรอืวัสดุคล้ายคลึงด้วยเครือ่งจักร 500.00  

9.การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันส าปะหลงั 500.00  

กิจกรรมเกี่ยวกับโลหะหรือแร ่   

1.การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจกัร อุปกรณ์หรือ
เครื่องใช้ต่างๆ 

500.00  
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ประเภทกจิการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
หมายเหต ุ

2.การหลอม การหล่อ การถลงุแรห่รือโลหะ ทุกชนิดยกเว้น
กิจการในข้อ 1 

500.00  

3.การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การ
รีด การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรอืไฟฟ้ายกเว้นกิจการ
ในข้อ 1 

500.00  

4.การเคลือบ การซบุโลหะด้วยตะกั่ว สงักะสี ดีบุก โครเมียม    
นิเกิล หรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการในข้อ 1 

500.00  

5.การขัด การล้าง โลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด 
ยกเว้นกิจการในข้อ 1 

500.00  

6.การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลอืกหรือล้างแร่ 500.00  

กิจกำรเกี่ยวกับยำนยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล   

1.การต่อ การประกอบยานยนต์ 500.00  

2.การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์   

2.1 รถยนต ์ 500.00  

2.2 รถจักรยายนต ์ 300.00  

3.การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศ 
หรืออปุกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรอื
เครื่องกล  

500  

4.การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
ซึ่งมีไว้บริการหรอืจ าหน่ายและในการประกอบธุรกจินั้น มีการ
ซ่อมหรือปรบัปรุงยานยนต์หรือเครื่องจกัร เครือ่งกล ดังกล่าวด้วย 

500.00  

 5.การล้าง การอัดฉีดยานยนต ์ 500.00  

6.การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี ่ 500.00  
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7.การปะ การเช่ือมยาง   

7.1 รถจักรยาน 200.00  

7.2 รถจักรยานยนต์ 300.00  

7.3 รถยนต ์ 500.00  

8.การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช 500.00  

กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับไม้   

1.การผลิตไม้ขีดไฟ 500.00  

2.การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การ
ท าค้ิว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

500.00  

3.การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นของด้วยเครื่องจักรหรือการพ่น การ
ทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑจ์ากไมห้รือหวาย 

500.00  

4.การอบไม ้ 500.00  

5.การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 500.00  

6.การประดิษฐส์ิ่งของเครือ่งใช้เครือ่งเขียนด้วยกระดาษ 500.00  

7.การผลิตถ่านหรือการสะสมถ่าน 500.00  

8.กำรเผำถ่ำนหรือสะสมถ่ำน 500.00  

กิจกำรท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำร   

1.การประกอบกจิการอาบ อบ นวด 500.00  

2.การประกอบกจิการสถานทีอ่าบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร 500.00  

3.การประกอบกจิการโรงแรมหรือกจิการอื่นในท านองเดียวกัน 500.00  
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4.การประกอบกจิการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่ง
เช่า หรือกจิการอื่นในท านองเดียวกัน 

500.00  

5.ประกอบกิจการโรงมโหรสพ 500.00  

6.การจัดให้มกีารแสดงดนตรี  เต้นร า  รองเง็ง  ดิสโกเ้ธค       
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นในท านองเดียวกัน 

500.00  

7.ประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกจิการอื่นในท านองเดียวกัน 500.00  

8.การจัดให้มกีารเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรอืเสียงประกอบ หรอื
การเล่นอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

500.00  

9.การประกอบกจิการเสรมิสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กจิการทีอ่ยู่
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

500.00  

10.ประกอบกิจการใหบ้รกิารควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการ ให้อาหารทีม่ีวัตถุประสงค์พเิศษ การบริหาร
ร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใดเว้นแต่การให้บริการดงักล่าว ใน
สถานพยาบาล ตามกฎ”หมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

500.00  

11.การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์  500.00  

12.การประกอบกิจการหอ้งปฏิบัติการห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ การสาธารณสุขวิทยาศาสตรห์รือสิ่งแวดล้อม 

500.00  

13.การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซอ้มกอลฟ์  500.00  

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   

1.การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครือ่งจักร หรือการ
กรอผ้าด้วยกี่กระตกุ ตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป 

  

1.1 การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ 5 กี่ไม่เกิน 10 กี่  200.00  

1.2 การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิน 10 กี่ 300.00  

1.3 การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจกัร 500.00  
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2.การสะสม ปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น 500.00  

3.การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 500.00  

 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่
กองคลงั เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง  โทรศัพท์: 054-019796 
หรือ เว็บไซต์ : https://www.prabatwangtuang.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลงั เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง    วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์

โทรศัพท:์ 054-019796     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

โทรสาร : 054-019796     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์https://www.prabatwangtuang.go.th 

 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) มาตรา 66 และตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  ข้อ 2  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 2/2535 เรื่องแต่งตั้งเจ้า
พนักงานสาธารณสุขตามพระราชราบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

 
 

 

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกจิการสถานทีจ่าหน่ายอาหาร          งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลงั 
และสถานทีส่ะสมอาหารซึ่งมพีื้นที่ไมเ่กิน 200 ตาราง 
เมตร ต้องแจ้งขอรับหนังสือรับรองการแจง้และพื้นที่เกิน 
200 ตารางเมตร จะต้องยื่นคาขอรบัใบอนุญาตต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
   1.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารประกอบ 
   2. เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสถานที่ 
    3. เจ้าหน้าทีร่ายงานผลการตรวจสอบพร้อมใหพ้นักงานเจ้าหน้าทีท่้องถ่ินพจิารณา 
    4.เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของผู้ขอรบัใบอนญุาตเข้ามารับใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

 

งานท่ีให้บริการ                     การขออนุญาตสถานท่ีจ าหน่ายและสถานท่ีสะสมอาหาร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o


-32- 

 

   

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 
 

 

 

1.บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต จ านวน 1 ฉบับ 
2.บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต 

จ านวน 1 ฉบับ 
3.สาเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ประกอบกจิการ จ านวน 1 ฉบับ 
4.หนังสือมอบอ านาจพรอ้มสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจกรณีที่ผู้

ขอรับไมส่ามารถมาดาเนินการด้วยตัวเอง จ านวน 1 ฉบับ 
5.แผนที่ตั้งสถานทีป่ระกอบกิจการ(เอกสารตามกรณีขออนญุาตรายใหม่-ใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต

ฉบับเดมิ) จ านวน 1 ฉบับ 
6. เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
 

เอกสำรประกอบกำรยื่นขอต่ออำยุหนังสือรับรองกำรแจ้ง/ใบอนุญำตฯ 
1.หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเดมิ จ านวน 1 ฉบับ 
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิของผู้ขอต่อใบอนุญาตฯ จ านวน 1 ฉบับ 
3.ใบรบัรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 
4.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 
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ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต 
กำรจัดตั้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยหรือสถำนท่ีสะสมอำหำร 

ที่ พื้นที่ประกอบอาหาร 
ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทต่อปี) 

1 พื้นที่ประกอบการเกิน 200  ตารางเมตรแต่ไมเ่กิน 300  ตารางเมตร 
(ไม่มีดนตร)ี 

200.00 

2 พื้นที่ประกอบการตัง้แต่ 301 ตารางเมตรข้ึนไป (ไม่มีดนตร)ี 300.00 

3 พื้นที่ประกอบการตัง้แต่ 201 ตารางเมตรไมเ่กิน 300 เมตร (มีดนตร)ี 400.00 

4 พื้นที่ประกอบการตัง้แต่ 301 ตารางเมตรข้ึนไป (มีดนตรี) 500.00 

 

ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้ง 
กำรจัดสถำนท่ีจ ำหน่ำยหรือสถำนท่ีสะสมอำหำร 

ที่ พื้นที่ประกอบอาหาร 
ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทต่อปี) 

1 พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 100  ตารางเมตร 30.00 

2 พื้นที่ประกอบการตัง้แต่ 101 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200  ตารางเมตร 50.00 

 

 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่
กองคลงั เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง  โทรศัพท์: 054-019796 
หรือ เว็บไซต์ : https://www.prabatwangtuang.go.th 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม  

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลงั เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง    วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์

โทรศัพท:์ 054-019796     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

โทรสาร : 054-019796     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์https://www.prabatwangtuang.go.th 

 
 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามญั) หรือนิติบุคคล
รวมทั้งนิติบุคคลที่ตัง้ข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศที่มาต้ังสานักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็น
พาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

 
 

 

• การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมสีถานที่ตั้งอยู่ในเขต          งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ กองคลัง 
เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 

1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคาขอ 
ต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน 
2.เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคาขอ และ หลักฐานต่างๆ 
3.ผู้ประกอบการรบัใบส าคัญทะเบียนพาณิชย์ และชาระค่าธรรมเนียม 

 

 

งานท่ีให้บริการ                     การจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 
 

 
 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่ 
1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ ทพ.) จ านวน 1 ฉบับ 
2) ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ จ านวน 1 ฉบับ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ จ านวน 1 ฉบับ 
4) กรณีผูป้ระกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิม่เติมดงันี้ 
• หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตัง้สานักงานแหง่ใหม่ จ านวน 1 ฉบับ 
• ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือส าเนาสัญญาเช่า จ านวน 1 ฉบับ 
• แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึง่ใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญบรเิวณใกล้เคียงโดยสงัเขป จ านวน 1 ฉบับ 
5) กรณีมอบอ านาจ หนงัสอืมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านของ ผูม้อบ

อ านาจ จ านวน 1 ฉบับ 
6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเ้ช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรอืแผ่นวีดีทัศน์

ระบบดิจิทลั เฉพาะที่เกี่ยวกบัการบันเทิง ใหส้่งสาเนาหนังสอือนุญาตหรือหนังสือรบัรองใหเ้ป็นผู้จ าหน่ายหรือใหเ้ช่า
สินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสทิธ์ิของสินค้า ที่ขายหรือใหเ้ช่า 

7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกจิให้นาใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย 
• กรอกค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย ์
• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรบั 
• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม 
• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์จัดทาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสรจ็ข้ันตอน 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 
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 การขอด าเนินการตามพระราชบัญญัตทิะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภท
ของการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

ที่ รายการ ค่าธรรมเนียม 

1 จดทะเบียนพาณิชย์ต้ังใหม ่ 50.00 

2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20.00 

3 จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  20.00 

4 ขอให้ออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30.00 

5 ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชย์รายหนึ่ง ครั้งละ 20.00 

6 ขอให้เจ้าหน้าที่คดส าเนาและรบัรองส าเนาเอกสารของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ ฉบับละ 

30.00 

 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่
กองคลงั เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง  โทรศัพท์: 054-019796 

หรือ เว็บไซต์ : https://www.prabatwangtuang.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม  

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. ส านักปลัด เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง    วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์

โทรศัพท:์ 054-019796     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

โทรสาร : 054-019796     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์https://www.prabatwangtuang.go.th 

 
 

1.สัญชาติไทย 
2.มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง (ตามทะเบียนบ้าน) 
3.เป็นผู้ทีม่ีอายุ 60 ป ีบรบิูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปีบรบิูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม) 
4.ไม่เป็นผู้ได้รบัสวัสดกิารหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรอืองค์กรปกครอง

ท้องถ่ิน ผู้รบัเงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
      5.กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาร้องขอได้ โดยให้ผูร้ับ
มอบอ านาจติดต่อที่เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รบัมอบอ านาจ 
 

 
 

 

1.ผู้สงูอายุ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผูสู้งอายุ        สานักปลัด เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 
2.เจ้าหน้าทีร่ับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัต ิ
3.เสนอคณะผู้บรหิาร 

 

งานท่ีให้บริการ                     การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            งานสวัสดิการและสังคม  ส านักปลัด เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

 

 

 1.บัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่ีรปูถ่าย จ านวน 1 ฉบับ 
พร้อมส าเนา 

2.ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงช่ือและเลขบญัชี) 

ส าหรับกรณีทีผู่้ขอรบัเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร จ านวน 1 ฉบับ 
 

 

 ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่
กองคลงั เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง  โทรศัพท์: 054-019796 
หรือ เว็บไซต์ : https://www.prabatwangtuang.go.th 
 
 
 
 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม  

 

ระยะเวลา 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o


-42- 
 
 
 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. ส านักปลัด เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง   วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์

โทรศัพท:์ 054-019796     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

โทรสาร : 054-019796     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์https://www.prabatwangtuang.go.th 

 
 

1.มีสญัชาติไทย 
2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง  (ตามทะเบียนบ้าน) 
3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสรมิคุณภาพชีวิตคนพิการ 
4.ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
5.กรณีทีผู่้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอ านาจให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคาร้องขอแทน แต่ต้อง

น าหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจา้หน้าที่ 
 

 
 

 

1.ผู้พิการ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้พกิาร          สานักปลัด เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 
2.เจ้าหน้าทีร่ับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัต ิ
3.เสนอคณะผู้บรหิาร 

 

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

งานท่ีให้บริการ                     การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            งานสวัสดิการและสังคม  ส านักปลัด เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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1.ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้พกิาร จ านวน 1 ชุด 
2.บัตรประจ าตัวผู้พกิารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความพิการ จ านวน 1 ชุด 
3.รูปถ่ายผู้พิการ 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
4.ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล จ านวน 1 ชุด 
5.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงช่ือและเลขบญัชี) 

ส าหรับกรณีทีผู่้ขอรบัเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร จ านวน 1 ฉบับ 

 

  

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่
กองคลงั เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง  โทรศัพท์: 054-019796 
หรือ เว็บไซต์ : https://www.prabatwangtuang.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม  

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. ส านักปลัด เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง   วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์

โทรศัพท:์ 054-019796     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

โทรสาร : 054-019796     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์https://www.prabatwangtuang.go.th 

 
 

1.ผู้ทีม่ีสิทธิได้รบัเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ตอ้งมีใบรับรองแพทย์ซึง่ออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ
ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดสจ์ริง 

2.ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 
3.กรณีทีผู่้ป่วยเอดส์ไมส่ามารถเดินทางมายื่นคาร้องด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจใหผู้้อุปการะมาดาเนินการแทน

ได ้
 
 

 

1.ผู้ป่วยเอดส์  ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้พกิาร   สานักปลัด เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 
2.เจ้าหน้าทีร่ับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัต ิ
3.เสนอคณะผู้บรหิาร 

 

   

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

งานท่ีให้บริการ                     การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            งานสวัสดิการและสังคม  ส านักปลัด เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ 
2.สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้่วยเอดส์ จานวน 1 ฉบับ 
3.ใบรบัรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ 

 

  

       ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่
กองคลงั เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง  โทรศัพท์: 054-019796 
หรือ เว็บไซต์ : https://www.prabatwangtuang.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม  

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prabatwangtuang.go.th%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR0h4fz1kqcWrXpVQCmv1YFSrJLWJQd6sSBX8M1kKpHWOr3A4QkaFGfiqOg&h=AT0dJpPznp3NY-iB0KqhZ5nU97jzYxonmi9fuQanNcVdCzRndEHZAE1oH4MHNqawimgIK7NXnBHanzMgqqbV-uhPZLAG1A6ono7YunLb-AhhICnrvAnV-t_vleE9A605dnKB2lbzZyTG0ov0Jdha6MW3rHfqq9Ut71kL_VcY4c68Ovo3547F6021vVJ4eRgo8dsSjvFYe54CPqmZ0ASFYTvVkXRSTa0-8GFEWlAeA_SBQZ4HVeHzvGrMgYAOUT1z5oB8HSyubsGdpWHehSM-rx_1WFf4FGb0wPoUU4PMGpXmcDmqX7-F7Kd7vlJQn9-LPrz2pen64hmKGDVPzzVKd_bknD_GAk7rx_aOEibWSXmooJaTapn4Hay7T9hauQ0UQAs0ufPAdW-O3AzDP-DCnM9LFVKT7RPwmxJKr7jLtWzIp5d6zLjk4CcYKMmdI20yuHD7rmr1We9A4h_90x8g-X2hB_pB2JTnTkq251eOi2F4ZW9X9wsoeS0iIVk3BO-mGM3EwDUFNZgAFrJa3kExxfRsayUOQzGtvvScSwYawP6saE9n3K7WU1XhmKmHAvU4CNXWcwIYsKOW8YhxPZncS8wwAY45FoqlLAXP7EXseg5stJoULYYNjg5BJK-1k8o
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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