


คู่มือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน :  การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ :  ข้ึนทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต  หรือท่ีเก่ียวข้อง : 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2553 

6. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีให้บริการ :  ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  -  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0  วัน 

9. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน  [สําเนาคู่มือประชาชน]  การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ     
22/05/2558 15:52  

10. ช่องทางการให้บริการ 
1) สถานท่ีให้บริการ :  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ :  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 หมายเหตุ :  (ระยะเวลาเปิดให้บริการ  1 – 30  พฤศจิกายนของทุกปี) 

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2552  กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ให้ผู้ท่ีจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณถัดไป  
และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด 

 หลักเกณฑ์ 
 1.  มีสัญชาติไทย 
 2.  มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
 3.  มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปซ่ึงได้ลงทะเบียน  และยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 



 4.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ได้แก่  ผู้รับบํานาญเบ้ียหวัดบํานาญพิเศษ  หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์
ของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจํา  หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจํา  ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 
 ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1.  รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
 2.  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบ
อํานาจจากผู้มีสิทธิ 

 วิธีการ 
 1.  ผู้ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินณสถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อํานาจให้ผู้อ่ืนดําเนินการได้ 
 2.  กรณีผู้สูงอายุท่ีได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผ่านมาให้ถือว่าเป็น
ผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 
 3.  กรณีผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพย้ายท่ีอยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป 

12. ข้ันตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบคําร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

20 นาที องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ
มอบอํานาจ 

10 นาที องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 



ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 

13. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา - 1 1 ชุด - 
3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

พร้อมสําเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผู้ประสงค์ขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจให้ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา
ของผู้รับมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อม
สําเนาของผู้รับมอบอํานาจ 
(กรณีผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

 



15.2)  เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

15. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน : องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 
    โทรศัพท์  075-264054,  075-578016 
    อินเตอร์เน็ต :  www.wangkere.go.th 
2) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตัวอย่าง  และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

18. หมายเหตุ 
- 

 







คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

กระทรวง :  กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน  :  การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ :  ข้ึนทะเบียน 

5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต  หรือท่ีเก่ียวข้อง : 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2553 

6. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีให้บริการ :  ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  -  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0  นาที 

9. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ   
22/05/2558 11:38  

10. ช่องทางการให้บริการ 
1) สถานท่ีให้บริการ :  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ :  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 หมายเหตุ :  (ระยะเวลาเปิดให้บริการ  1 – 30  พฤศจิกายนของทุกปี) 

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2553  กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความ
พิการในปีงบประมาณถัดไป  ณ  ท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนาหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินกําหนด 

 หลักเกณฑ์ 
 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบ้ียความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 1.  มีสัญชาติไทย 
 2.  มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 



 3.  มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 4.  ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ  คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน
เบ้ียความพิการ  โดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี 
 ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์  ซ่ึงมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 

 วิธีการ 
 1.  คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในปีงบประมาณถัดไป  ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี  ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ณ  
สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด 
 2.  กรณีคนพิการท่ีได้รับเงินเบ้ียความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ให้ถือว่าเป็น
ผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 
 3.  กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิได้รับเบ้ียความพิการได้ย้ายท่ีอยู่  และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบ้ียความพิการต้องไป
แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป 

12. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับเบ้ีย
ความพิการในปีงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบคําร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

20 นาที องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาที องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 

 



13. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวคนพิการตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การคุณภาพชีวิตคนพิการ
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา - 1 1 ชุด - 
3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

พร้อมสําเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบ้ียความพิการประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา
ของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณี (กรณียื่นคําขอ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พร้อมสําเนาของผู้ดูแลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้
อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีท่ีคน
พิการเป็นผู้เยาว์ซ่ึงมีผู้แทนโดย
ชอบคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือคนไร้ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์
หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีการ
ยื่นคําขอแทนต้องแสดง
หลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว) 

- 1 1 ชุด - 



15.2)  เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

15. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน : องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 
    โทรศัพท์  075-264054,  075-578016 
    อินเตอร์เน็ต :  www.wangkere.go.th 
2) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตัวอย่าง  และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ 

18. หมายเหตุ    
- 

 

 
 

 





















คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

กระทรวง :  กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน :  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ :  รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป 

7. พ้ืนท่ีให้บริการ :  ท้องถ่ิน 

8. กฎหมายข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  -  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0  วัน 

9. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22/05/2558 16:47  

10. ช่องทางการให้บริการ 
1) สถานท่ีให้บริการ :  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ :  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 หมายเหตุ :  (ระยะเวลาเปิดให้บริการ  1 – 30  พฤศจิกายนของทุกปี) 

11. หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ กําหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ  และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคํา
ขอต่อผู้บริหารท้องถ่ินท่ีตนมีผู้ลําเนาอยู่  กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ
อํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้ 

 หลักเกณฑ์ 
 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว 
 2.  มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 3.  มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ  หรือถูกทอดท้ิง  หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู  หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้  ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ท่ีมีปัญหาซํ้าซ้อนหรือ
ผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 

 วิธีการ 
 1.  ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ณ  ท่ีทําการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้ 
 2.  ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่  โดยพิจารณาจาก
ความเดือดร้อนเป็นผู้ท่ีมีปัญหาซํ้าซ้อนหรือเป็นผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 3.  กรณีผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพย้ายท่ีอยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 

12. ข้ันตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

45  นาที องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเป็นอยู่และคุณสมบัติ 

15 นาที องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

3) การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติของผู้ท่ีประสงค์รับ
การสงเคราะห์ 

3 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

4) การพิจารณา 
 

จัดทําทะเบียนประวัติพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

2 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

5) การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 7 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน 
 



13. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา - 1 1 ชุด - 
3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

พร้อมสําเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผู้ประสงค์ขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจให้ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา
ของผู้รับมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พร้อมสําเนาของผู้รับมอบ
อํานาจ (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ีย
ยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคารของผู้รับมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

 

 



15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

15. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน : องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 
    โทรศัพท์  075-264054,  075-578016 
    อินเตอร์เน็ต :  www.wangkere.go.th 
2) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300) 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตัวอย่าง  และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 
- 

 
 









 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการย่ืนคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / และผู้ป่วยเอดส ์
 
 

 
  

(1)  ผู้ขอข้ึนทะเบียนยื่นคําขอพร้อม

หลักฐานตามท่ีระบุในคู่มือประชาชน

ต่อเจ้าหน้าท่ี 

(2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง

ของคําขอและความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสารหลักฐาน 

กรณีถูกต้องและครบถ้วน 

(3)  เจ้าหน้าท่ีตัดรอยเส้นประของแบบคําขอข้ึน

ทะเบียนฯ  เพ่ือให้ผูย้ื่นเก็บไว้เป็นหลักฐาน  เพ่ือ

รับรองการได้รับสิทธิต่อไป 

กรณไีม่ถูกต้อง / 

ครบถ้วน 

แนะนําต่อผูย้ื่นคําขอให้แก้ไข

แจ้งให้เพ่ิมเติม/ทันที  นับแต่

วันท่ีได้รับคําขอ 

กรณีท่ีไม่อาจดําเนินการได้ในขณะน้ัน  

ให้บันทึกความบกพร่องและเอกสารท่ี

ต้องยื่นเพ่ิมเตมิ 

กรณีท่ีสามารถแก้ไข / 

เพ่ิมเตมิได้ในขณะน้ัน  ให้

แจ้งเพ่ือดําเนินการ 

กรณีไม่แก้ไขคําขอ / ส่ง

เอกสารเพ่ิมเตมิให้ครบถ้วน 

แก้ไขคําขอจัดส่ง / เอกสาร

ตามท่ีระบุในการแจ้ง

ครบถ้วนแล้ว 

ให้เจ้าหน้าท่ีส่งคืนคําขอและเอกสารหลักฐาน

พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์และบันทึกการ

ดําเนินการดังกล่าวไว้ 



คู่มือสําหรับประชาชน :  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม  พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
กระทรวง :  - 
 
1. ช่ือกระบวนงาน :  การจดทะเบียนพาณิชย์  (ต้ังใหม่)  ตาม  พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจด

ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน  (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ :  จดทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต  หรือท่ีเก่ียวข้อง : 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี  3  (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  ฉบับท่ี  83  (พ.ศ. 2515)  เรื่อง  กําหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  ฉบับท่ี  93  (พ.ศ.  2520)  เรื่อง  กําหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับท่ี  11)  พ.ศ. 2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับท่ี  8)  พ.ศ.  2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย์  (ฉบับท่ี  9)  พ.ศ.  2552  และ  (ฉบับท่ี  10)  พ.ศ. 2553 
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  

2555 
9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี  1/2553  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

6. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม 

7. พ้ืนท่ีให้บริการ : ส่วนภูมิภาค,  ท้องถ่ิน  

 



8. กฎหมายข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  ไม่มี  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0  นาที 

9. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน   สพจ. ทก. 01  

10. ช่องทางการให้บริการ 
1) สถานท่ีให้บริการ :  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ :  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 

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

11. หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต 
 1.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน  30  วัน  นับต้ังแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
 2.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 3.  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ  ซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน 
 4.  แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน  (แบบ  ทพ.)  หรือหนังสือมอบอํานาจ  สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือ  
ดาวน์โหลดจาก  www.dbd.go.th 
 หมายเหตุ  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว  ท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ / หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้  เจ้าหน้าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่น
เพ่ิมเติม  โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ / หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกล่าว  
มิเช่นนั้นจะถือว่า  ผู้ยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว  และ
จะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

12. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที - - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/ 15 นาที - - 



ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 

13. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

2) สําเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

15.2)  เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบ
บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้
สถานท่ีตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ลงนามและให้มี
พยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 
คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้
ประกอบ

พาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้า

บ้าน ) 



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) สําเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็น
เจ้าบ้านหรือสําเนาสัญญาเช่า
โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้
เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนท่ี
ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้
ประกอบ

พาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้า

บ้าน ) 

4) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใช้
ประกอบพาณิชยกิจและ
สถานท่ีสําคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 
บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) สําเนาหนังสืออนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่าย
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าท่ีขาย
หรือให้เช่าหรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงินตามประมวล
รัษฎากรหรือหลักฐานการซ้ือ
ขายจากต่างประเทศพร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ  

  
 

     



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

8) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของ
แหล่งท่ีมาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน
หรืออาจมาพบเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ
ทําบันทึกถ้อยคําเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของ
เงินทุนพร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจํานวนเงินทุนก็ได้ 

- 1 0 ฉบับ  

15. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 
 ค่าธรรมเนียม  50  บาท 
 หมายเหตุ    - 
2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
 ค่าธรรมเนียม  30  บาท 
 หมายเหตุ    - 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน : สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 
    โทรศัพท์  075-264054,  075-578016 
    อินเตอร์เน็ต :  www.wangkere.go.th 
2) ช่องทางการร้องเรียน : กองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
    โทรศัพท์  0-2547-4446-7 
3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570 
4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
5) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตัวอย่าง  และคู่มือการกรอก  
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

18. หมายเหตุ    
- 



คู่มือสําหรับประชาชน :  การจดทะเบียนพาณิชย์  (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) 
ตาม  พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
กระทรวง :  - 
 
1. ช่ือกระบวนงาน :  การจดทะเบียนพาณิชย์  (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  ตาม  พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 

2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน  (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ :  จดทะเบียน 

5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต  หรือท่ีเก่ียวข้อง : 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี  3  (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  ฉบับท่ี  83  (พ.ศ. 2515)  เรื่อง  กําหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  ฉบับท่ี  93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง  กําหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับท่ี  11)  พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับท่ี  8)  พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย์  (ฉบับท่ี  9)  พ.ศ. 2552  และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553 
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 

2555   
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2553  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ 

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2554 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 

6. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม  

7. พ้ืนท่ีให้บริการ :  ส่วนภูมิภาค, ท้องถ่ิน  

 



8. กฎหมายข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  ไม่มี  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0  นาที 

9. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 05  

10. ช่องทางการให้บริการ 
1) สถานท่ีให้บริการ :  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ :  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 

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

11. หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต 
 1.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆท่ีได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคําขอ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับต้ังแต่วันท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้น ๆ  (มาตรา  13) 
 2.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
 3.  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน 
 4.  แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน  (แบบ ทพ.)  หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์
โหลดจาก  www.dbd.go.th 
 หมายเหตุ  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว  ท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ / หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้  เจ้าหน้าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่น
เพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ / หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกล่าว  มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละท้ิงคําขอ  โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

12. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30  นาที - - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม 
 

5  นาที - - 

      



ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15  นาที - - 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ 
 

10  นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 

13. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

2) สําเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

 

 

 

 

 

 

 

 



15.2)  เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบ
บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความ
ยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้ง
สํานักงานแห่งใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ลงนามและให้มี
พยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 
คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้
ประกอบ
พาณิชย
กิจมิได้
เป็นเจ้า
บ้าน ) 

3) สําเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็น
เจ้าบ้านหรือสําเนาสัญญาเช่า
โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้
เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนท่ี
ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้
ความยินยอมพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้
ประกอบ
พาณิชย
กิจมิได้
เป็นเจ้า
บ้าน) 

4) แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใช้
ประกอบพาณิชยกิจและ
สถานท่ีสําคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 
บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

       



ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

7) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียม  (ครั้งละ) 
 ค่าธรรมเนียม  20  บาท 
 หมายเหตุ    - 
2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
 ค่าธรรมเนียม  30  บาท 
 หมายเหตุ    - 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน : สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 
    โทรศัพท์  075-264054,  075-578016 
    อินเตอร์เน็ต :  www.wangkere.go.th 
2) ช่องทางการร้องเรียน : กองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
    โทรศัพท์  0-2547-4446-7 
3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570 
4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
5) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตัวอย่าง  และคู่มือการกรอก  
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

18. หมายเหตุ    
- 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน :  การจดทะเบียนพาณิชย์  (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 
ตาม  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
กระทรวง :  - 
 
1. ช่ือกระบวนงาน :  การจดทะเบียนพาณิชย์  (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  ตาม  พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน  (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ :  จดทะเบียน 

5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต  หรือท่ีเก่ียวข้อง : 
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  

2555 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับท่ี 8)  พ.ศ. 2552 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย์  (ฉบับท่ี 9)  พ.ศ. 2552  และ  (ฉบับท่ี 10)  พ.ศ. 2553 
5) กฎกระทรวงพาณิชย์  ฉบับท่ี  3  (พ.ศ. 2540  ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 
6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี  1/2553  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2554  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  ฉบับท่ี  83  (พ.ศ. 2515)  เรื่อง  กําหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง  กําหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ  พ.ศ. 2546 
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 

6. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม  

7. พ้ืนท่ีให้บริการ :  ส่วนภูมิภาค, ท้องถ่ิน  



8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  ไม่มี  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0  นาที 

9. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 09  

10. ช่องทางการให้บริการ 
1) สถานท่ีให้บริการ :  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ :  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 

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

11. หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต 
 1.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม  เช่น  
ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป  เจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท  
ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ภายในกําหนด  30  วันนับต้ังแต่วันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
 2.  กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง  เช่น  วิกลจริต  ตาย  
สาบสูญ  เป็นต้น  ให้ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียตามกฎหมาย  เช่น  สามี  ภริยา  บิดามารดา  หรือบุตร  ยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้  โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิก
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง  เช่น  ใบมรณบัตร  
คําสั่งศาล  เป็นต้น 
 3.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทน
ก็ได้ 
 4.  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย  (แล้วแต่กรณี)  เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการ
ในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
 5.  แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน  (แบบทพ.)  หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th 
 หมายเหตุ  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว  ท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ / หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้  เจ้าหน้าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่น
เพ่ิมเติม  โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ / หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกล่าว  
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 



12. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที - - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  60  นาที 

13. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน  และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
 ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

 
 
 
 
 



15.2)  เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบ
บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

3) สําเนาใบมรณบัตรของผู้
ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึง
แก่กรรม) โดยให้ทายาทท่ียื่นคํา
ขอเป็นผู้ลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

4) สําเนาหลักฐานแสดงความเป็น
ทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงถึงแก่
กรรมพร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 
บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 
 ค่าธรรมเนียม  20  บาท 
 หมายเหตุ    - 
2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
 ค่าธรรมเนียม  30  บาท 
 หมายเหตุ    - 
 



16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน : สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 
    โทรศัพท์  075-264054,  075-578016 
    อินเตอร์เน็ต :  www.wangkere.go.th 
2) ช่องทางการร้องเรียน : กองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
    โทรศัพท์  0-2547-4446-7 
3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570 
4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
5) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตัวอย่าง  และคู่มือการกรอก  
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

18. หมายเหตุ    
- 

 



     แบบ ทพ.

(เฉพาะเจาหนาที่)
เลขรับที่ ……………………………………………………………………………….………...
รับวันที่ ……………………………………………………………………………….…………..

[    ]  ส ํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย
[    ]  ส ํานักงานทะเบียนพาณิชย
        อํ าเภอ …………………………………………
        จังหวัด ……………………………………….

ค ําขอจดทะเบียน เลขที่คํ าขอเดิม …………………………………………………………………….….…….
ทะเบียนเลขที่  ………………………………………………………………………..……..

ประเภทคํ าขอ
[    ]  จดทะเบียนพาณิชย (ใหกรอก [1] - [8] สวน [9] - [12] ใหเลือกกรอกตามแตกรณี)
[    ]  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]  ตั้งแตวันที่….………………………เปนดังน้ี (ใหกรอกเฉพาะรายการซึ่งประสงคจะขอเปลี่ยนแปลง)
[    ]  จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกจิ  ตั้งแตวันที่…..………………………………………………….(ใหกรอกรายการเฉพาะใน [1] [2]  และ [5])

[1]   ช่ือผูประกอบพาณิชยกิจ………………………...…………………….…………………………อายุ ……..…….... ป  เชื้อชาติ …………………………..……. สัญชาติ  ……………………………………..
        ทีอ่ยูเลขที…่………………..… หมูที่………..….. ตรอก/ซอย……………………………………………. ถนน……………………………….………….……. ตํ าบล/แขวง……….……………………………………….
        อ ําเภอ/เขต………………………………………..…… จังหวัด…………………………………………………… โทรศัพท……….……………..…………………… โทรสาร……………………..………………………………
[2]   ช่ือที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ  ภาษาไทย………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                           ภาษาตางประเทศ (ถามี)……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
[3]   ชนิดแหงพาณิชยกิจ                                                                                                                        รหัสสํ าหรับเจาหนาที่

                                                                                                                                                                 
(1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                           
(2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

                                                                                                                                                                 
(3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                                 
(4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[4]   จ ํานวนเงินทุนที่นํ ามาใชในการประกอบพาณิชยกิจเปนประจํ า   จํ านวน………………………..………..……. บาท  (………………………………….…………………………..)
[5]   ทีต่ั้งสํ านักงานแหงใหญ  เลขที…่………….………. หมูที่……………………….. ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………………………………..
         ถนน…………………………………………………………. ตํ าบล/แขวง………………………………………………………………… อํ าเภอ/เขต…………………………………………………………………………………..
         จังหวดั……………………………………………………………………………………. โทรศัพท……………………………………………………………………….. โทรสาร…………………………………..…….……………..
[6]   ช่ือผูจัดการ ………………………………..……………………………………………………..……… อายุ……………..…….ป สัญชาติ……………………………………………… ทีอ่ยูเลขที่…………………………
         หมูที…่……………… ตรอก/ซอย…………..…………………………………………… ถนน…………………………………………………………..…… ตํ าบล/แขวง…………………………………….………………….
       อ ําเภอ/เขต…………………………………………….. จังหวัด……………………………………………………. โทรศัพท……………….………………………. โทรสาร………………………….………………………..
[7]   วันที่เริ่มตนประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย  ตัง้แตวนัที่……………………………………………………………………………………………………………………….………………………...
[8]   วันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……….      
[9]   รับโอนพาณิชยกิจนี้จาก ……………………………………………………..…………………………………….………… สญัชาติ …………………………………… ที่อยูเลขที่…………………………………..
        หมูที ่……….…………. ตรอก/ซอย……………………..…………………………… ถนน………………………………………………………….. ตํ าบล/แขวง……………………………………….……………………..
        อ ําเภอ/เขต……………………….………………….. จังหวัด………………..…………………………………. โทรศัพท………………………………………………… โทรสาร……………………………………………..
        ชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกจิ ……………………………………………………………………………………………………………..โอนเมื่อวันที่ …………………………………………………….……………….
        สาเหตทุีโ่อน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
[10] ทีต่ั้งสํ านักงานสาขา  เลขที ่………………………………..… หมูที่ ………………………………………….……… ตรอก/ซอย………………………………………………………….……………………………
        ถนน …………………………………………………………………. ต ําบล/แขวง……………………………………………………..……………….. อ ําเภอ/เขต………………………….……………………….……………..
        จังหวัด …………………………………………………………………………… โทรศพัท ……………………………………………………………….. โทรสาร……………………………….………………….……….……………
        ที่ตั้งโรงเก็บสินคา เลขที ่………………………………………………. หมูที่ ……………………………………….……. ตรอก/ซอย………………………….………………….………………….………………….
        ถนน …………………………………………………………………. ต ําบล/แขวง………………………………………………………………………. อ ําเภอ/เขต………………………………………………….…….………….
        จังหวัด …………………………………………………………….……………. โทรศพัท ………………………………………………………………… โทรสาร ………………………………….…………………..…….………..



        ตัวแทนคาตาง  คือ ………………………………….……………………………………………………………………….. ที่อยูเลขที่ …………………………………………………….. หมูที่ …………….………….…
          ตรอก/ซอย  ……………………………………………………………………….. ถนน ……………………………………………………………. ตํ าบล/แขวง………………………………………………………………………
          อ ําเภอ/เขต …………………………………………………. จังหวัด ………………………………………………….. โทรศัพท ………………………………………………. โทรสาร………………………….…………….
[11]  ช่ือ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ตํ าบลที่อยู และจํ านวนทุนลงหุนของผูเปนหุนสวน และจํ านวนเงินทุนของหางหุนสวน
          ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน/ผูเปนหุนสวนเขาใหม มีจํ านวน ………………………..คน  ดังนี้

(1) …………………………………………………………………………………………….. อายุ ……………...ป เชือ้ชาติ ……………………………..…… สัญชาติ…………………………………………………………..
ทีอ่ยูเลขที ่…………………………………………………………………………………. หมูที่ ………….……... ตรอก/ซอย…………….……………………………………………………………………………………………
ถนน………………………………………………………………………... ต ําบล/แขวง……..………………………………………………………………… อํ าเภอ/เขต……………………………………………………………
จังหวดั ……………………………………………………………………………………….. โทรศัพท …………………………….….…..…..…….. โทรสาร ……………….……………..……………………..……………..
ลงหุนดวย ………………………………………………………. จํ านวน …………………………………………………….บาท (ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………………………………..……..
(2)  ……………………………………………………………………………………………. อายุ …………..…..ป เชื้อชาติ …………………………………… สัญชาติ ………………………………………………………..
ทีอ่ยูเลขที่ ……………………………………………………………………………..…… หมูที…่………………….. ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………….……
ถนน ……………………………………………………………………….. ตํ าบล/แขวง………………………………………………………………………… อํ าเภอ/เขต……………………………………………………..…..
จังหวดั ………………………………………………………………………………………… โทรศัพท …………………………………………………… โทรสาร ………………………………………………………..……….…
ลงหุนดวย ………………………………………………………… จํ านวน ………………………………………………….บาท (ลงลายมือชื่อ) …………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………… อายุ ……………...ป เชือ้ชาติ ……………………………….… สัญชาติ……………………………………………………………
ทีอ่ยูเลขที่ ………………………………………………………………………………….. หมูที…่……..…………. ตรอก/ซอย………………….…………………………………………………………………………………….
ถนน ……………………………………………………………………….. ต ําบล/แขวง ………………………………………………………………………. อํ าเภอ/เขต…………………………………….…………………..
จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท ………………………..……………..…………..โทรสาร ………………….…………………..………………………….…
ลงหุนดวย ……………………………………………………….. จํ านวน …………………………………………………บาท (ลงลายมือชื่อ) ………………………………………………………………..……………...

[12]   จํ านวนเงินทุน จํ านวนหุน และมูลคาหุนของบริษัทจํ ากัด จํ านวนและมูลคาหุนที่บุคคลแตละสัญชาติถืออยู
ทนุจดทะเบยีน ………………………………………………………………………………………บาท แบงออกเปน …………………………………..หุน  มูลคาหุนละ …………………….………………...บาท
สญัชาติ …………………………………………….. ถอืหุน ………………………………………………. หุน     สัญชาติ ……………………………………………. ถอืหุน ………………………………………….หุน
สญัชาติ …………………………………………….. ถอืหุน ………………………………………………. หุน     สัญชาติ ……………………………………………. ถอืหุน ………………………………………….หุน

[13]  ผูเปนหุนสวนออกหรือตาย  จํ านวน …………………..คน  ดังนี้  (ใชกรณีขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการตามขอ 11)
(1) …………………………………………………………………………………………..… อายุ ………….……..ป เชื้อชาติ ……………………………………………….. สญัชาติ ………………………..……………….
ทีอ่ยูเลขที่………………………………………………………………………………..……หมูที่ ………………….…. ตรอก/ซอย ……………………………..……………………………………………………………………
ถนน ………………………………………………….…………..……… ต ําบล/แขวง ………………………………………………………….……..……. อ ําเภอ/เขต……………………………………………………………
จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท …………………………………….……………… โทรสาร ………………………………………………………..…………..
(2) ………………………………………………………………………………….……….… อายุ …………..…..ป เชื้อชาติ ………………………………..…………..……สัญชาติ ………….………………..……………
ทีอ่ยูเลขที่……………………………………………………………………………….…… หมูที่ ………………….. ตรอก/ซอย ……………………………………………………..……………………………………………..
ถนน …………………………………………………….………………… ต ําบล/แขวง ……………………………………………………………..……. อ ําเภอ/เขต………………………………………………………………
จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท …………………………….……………………… โทรสสาร ………………………………………………………..………..

[14]  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..…….
                        ขาพเจาขอรับรองวารายการขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

                                           (ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………………………………….ผูประกอบการพาณิชยกิจ
                                                             (…………………………………………..…………………………..)

                                                                    บันทึกนายทะเบียนพาณิชย
รับจดทะเบียน ณ วันที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  (ลงลายมือชื่อ)………………………………………..…………………………………นายทะเบียนพาณิชย
                                                            (………………………………………..………………………………..)



แบบ ท.พ. 
ปดอากร 
10 บาท 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

 

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

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาขอมอบอํานาจให .............................................................................................................................  

.................................................................................  ซึ่งเปนผูถือบัตร...................................................................................................  

เลขท่ี ................................................................................  ซึ่งออกให ณ ................................................................................................  

.................................................................................  เมื่อวันที่ ..............................................................................................................  

อยูบานเลขที่..............................................................  ตรอก/ซอย ..........................................................................................................  

ถนน ..........................................................................  แขวง (ตําบล) ......................................................................................................  

เขต (อําเภอ)...................................................................................  จังหวัด...........................................................................................  

หมายเลขโทรศัพท ..........................................................................................................................(ของผูรับมอบอํานาจ) เปนผูมาขอยื่น 

จดทะเบียน .............................................................................................................................................................................................  

(พาณิชย, เปลี่ยนแปลง, เลิกพาณิชยกิจ) 

ของ .............................................................................................................................................. ตอนายทะเบียนพาณิชย แทนขาพเจา 

 (ชื่อท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจ) 

ตลอดจนใหมีอํานาจแกไขถอยคําหรือขอความใดๆ ในคําขอจดทะเบียนไดทั้งส้ิน และใหมีอํานาจรับทราบคําส่ังจากนายทะเบียนพาณิชย
แทนขาพเจาดวย 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีขึ้นเนื่องจากการรับมอบอํานาจนี้โดยสิ้นเชิง 

 (ลงลายมือชื่อ)..............................................................................ผูมอบอํานาจ 

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

 (ลงลายมือชื่อ)..............................................................................ผูมอบอํานาจ 

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

 (ลงลายมือชื่อ)..............................................................................ผูรับมอบอํานาจ 

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

 (ลงลายมือชื่อ)..............................................................................พยาน 

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

 



 
 
 
 
   
 
   
 
 

                              คํ า ร อ ง 
คํารองที่...............................                สํานกังานทะเบียนพาณิชย 
รับวันที่ ......../...................../..........                อําเภอ......................................... 
เรื่อง.........................................................                จังหวัด....................................... 
 

                                                                            เขียนที่...........................................................................
                                                                            วันที่..........เดอืน................................พ.ศ.25.................   
                            ขาพเจา..............................................เชื้อชาติ......................สัญชาติ..............................
ที่อยูเลขที่........................ถนน................................................ตําบล..........................................................
อําเภอ.............................................................จังหวัด................................................................................
ชื่อที่ใชเรียกในการประกอบพาณิชยกิจ....................................................................................................
ไดจดทะเบียนพาณิชยคําขอที่................................................ทะเบียนที่.................................................. 
ขอยื่นคํารองตอพนักงานเจาหนาที่ทะเบียนพาณิชย  ดังตอไปนี้ :- 

   ดวย................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

 หมายเหตุ :-  ใหลงลายมือช่ือผูยื่นคํารองและผูเขียนขางทายคํารองดวย 

            



คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

กระทรวง :  กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน :  การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ :  รับแจ้ง 

5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต  หรือท่ีเก่ียวข้อง : 
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  พ.ศ. 2475 

6. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีให้บริการ :  ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  -  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0  วัน 

9. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 25/05/2558 16:24  

10. ช่องทางการให้บริการ 
1) สถานท่ีให้บริการ :  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ :  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 

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

11. หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต 
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  พ.ศ. 2475  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับชําระ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากทรัพย์สินท่ีเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ  และท่ีดินท่ีใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้น  โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข  ดังนี้ 
 1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตําบล / เมืองพัทยา)  ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและ
วิธีการชําระภาษี 
 2.  แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ร.ด.2) 
 3.  เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ร.ด.2)  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
 4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี  (ภ.ร.ด.8) 
 5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับชําระภาษี  (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 



 6.  เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษีภายใน  30  วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน  กรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สิน
ชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนดจะต้องชําระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
 7.  กรณีท่ีผู้รับประเมิน  (เจ้าของทรัพย์สิน)  ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน  15  
วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน  โดยผู้บริหารท้องถ่ินชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน  30  วันนับจากวันท่ี
เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์  (ภ.ร.ด.9) 
 8.  กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้น  ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร / หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข / เพ่ิมเติม  หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข / เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 9.  พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 10.  ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 11.  จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน  7  วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

12. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้ง
การประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินดําเนินการชําระ
ภาษี 
 

30 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรีร 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 
 
 



13. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา - 1 1 ชุด - 
3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์

โรงเรือนและท่ีดินพร้อมสําเนา
เช่นโฉนดท่ีดินใบอนุญาตปลูก
สร้างหนังสือสัญญาซ้ือขายหรือ
ให้โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) หลักฐานการประกอบกิจการ
พร้อมสําเนาเช่นใบทะเบียน
การค้าทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 สัญญาเช่าอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบ
แสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจให้ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 



15. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน : องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 
    โทรศัพท์  075-264054,  075-578016 
    อินเตอร์เน็ต :  www.wangkere.go.th 

2) ช่องทางการร้องเรียน : ��������ก
����
���
��ก������
��ก�
�ก�������� 

 หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตัวอย่าง  และคู่มือการกรอก  
1)  แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  (ภ.ร.ด. 2)  
2)  แบบคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  (ภ.ร.ด. 9) 

18. หมายเหตุ 
- 
 



แผนภูมิแสดงข้ันตอนการรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(ย่ืนแบบเพ่ือชําระภาษีฯ  ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  ของทุกปี) 

 
 

 
 

 
 

เจ้าของทรัพย์  ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
พร้อมหลักฐานตามท่ีระบุในคู่มือประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรายการทรัพยต์ามแบบ  ภ.ร.ด.2 

ออกใบแจ้งรายการประเมิน  (ภ.ร.ด 8) 

ชําระเงินภายใน  15  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8) 

ออกใบเสร็จรับเงิน  (ภ.ร.ด. 12) 















คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

กระทรวง :  กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน :  การรับชําระภาษีบํารุงท้องท่ี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ :  รับแจ้ง 

5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องท่ี  พ.ศ. 2508  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2543 

6. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป 

7. พ้ืนท่ีให้บริการ :  ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  -  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0  วัน 

9. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงท้องท่ี 26/05/2558 16:15  

10. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ :  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ :  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 

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

11. หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องท่ี  พ.ศ. 2508  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีหน้าท่ีในการรับชําระ
ภาษีบํารุงท้องท่ี  ภาษีท่ีจัดเก็บท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์เพ่ือปลูกบ้านอยู่อาศัยทําการเกษตรและท่ีดินว่างเปล่า  ผู้มีหน้าท่ีเสีย
ภาษี  คือ  เจ้าของท่ีดิน  ซ่ึงเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  เพ่ือหารายได้  โดยมี
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังนี้ 
 1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล)  ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการชําระ
ภาษี 
 2.  แจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน  (ภ.บ.ท.5)  ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 
 3.  เจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน  (ภ.บ.ท.5)  ภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน
หรือทุกรอบระยะเวลา  4  ปี  หรือภายใน  30  วัน  กรณีท่ีได้กรรมสิทธิ์ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินใหม่ 
 4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการท่ีดิน  และแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องท่ี  (ภ.บ.ท.9) 



 5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับชําระภาษี  (เจ้าของท่ีดินชําระภาษีทันที  หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 6.  กรณีท่ีเจ้าของท่ีดินชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด  (กรณีได้รับแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม  ให้ชําระภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน)  ต้องชําระเงินเพ่ิมด้วย 
 7.  กรณีท่ีผู้รับประเมิน  (เจ้าของท่ีดิน)  ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้  ภายใน  30  
วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
 8.  กรณีเจ้าของท่ีดินมีสิทธิอุทธรณ์การตีราคาปานกลางท่ีดินได้  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันท่ีประกาศราคาปาน
กลางของท่ีดิน 

12. ข้ันตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภ.บ.ท. 5) เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน 

1  นาที องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.บ.ท.5) และ
แจ้งการประเมินภาษี 

 

2  นาที องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษี 
 

2  นาที องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  5  นาที 

13. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 



14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรท่ีออกให้โดยหน่วยงานของ
รัฐพร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา - 1 1 ชุด - 
3) โฉนดท่ีดินและหนังสือสัญญา

ซ้ือขายท่ีดินหรือหนังสือสัญญา
อย่างอ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

4) สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีครั้ง
สุดท้าย (ถ้ามี) 

- 1 0 ชุด - 

5) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจให้ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

15. ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องท่ี 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน : องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 
    โทรศัพท์  075-264054,  075-578016 
    อินเตอร์เน็ต :  www.wangkere.go.th 

2) ช่องทางการร้องเรียน : ��������ก
����
���
��ก������
��ก�
�ก�������� 

 หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.
1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตัวอย่าง  และคู่มือการกรอก  
1.  แบบแสดงรายการท่ีดิน  (ภ.บ.ท.5)  

18. หมายเหตุ 
 



แผนภูมิแสดงข้ันตอนการรับชําระภาษีป้าย 
(ย่ืนแบบเพ่ือชําระภาษีฯ  ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม  ของทุกปี) 

 
1. ป้ายท่ีติดต้ังใหม่  ต้องยื่นแบบรายการภาษีป้าย  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันท่ีติดต้ังป้าย 
2. ป้ายเก่า  ยื่นแบบแสดงรายการ  ภายในเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม  ของทุกปี 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

เจ้าของทรัพย์สิน  ยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน  (ภ.บ.ท.5) 

พร้อมหลักฐานตามท่ีระบุในคู่มือ

ประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐานและสอบถามเพ่ิมเติม 
คํานวณภาษี 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรณีสํารวจภาษีใหม่ 

5  นาที 

2 นาที 

เจ้าของทรัพย์สิน  นําใบเสร็จรับเงินปี
ก่อนมายื่นชําระภาษี 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรายช่ือจาก
ทะเบียน  ภ.บ.ท. 6 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรณีชําระภาษีประจําปี 

2  นาที 

2  นาที 







คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีป้าย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

กระทรวง :  กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน :  การรับชําระภาษีป้าย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ :  รับแจ้ง 

5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย  พ.ศ. 2510 

6. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป 

7. พ้ืนท่ีให้บริการ :  ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  -  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0  วัน 

9. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับชําระภาษีป้าย 26/05/2558 16:15  

10. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ :  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ :  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 

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

11. หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. 2510  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับชําระภาษีป้าย
แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายท่ีใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือ
หารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 
 1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล)  ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสีย
ภาษี 
 2.  แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 3.  เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย  (ภ.ป. 3) 
 5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับชําระภาษี  (เจ้าของป้ายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 



 6.  กรณีท่ีเจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด  (เกิน  15  วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน)  ต้องชําระภาษีและ
เงินเพ่ิม 
 7.  กรณีท่ีผู้รับประเมิน  (เจ้าของป้าย)  ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน  30  วัน
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ  (ภ.ป. 5)  ภายใน
ระยะเวลา  60  วันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
 8.  กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร / หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข / เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข / เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 9.  พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการ
แก้ไขคําขอ  หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 10.  ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ว  เห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 11.  หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน  7  วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา  10   แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

12. ข้ันตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

 

1  วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี 

 

30  วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าของป้ายชําระภาษี 
 

15 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  46  วัน 



13. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรท่ีออกให้โดยหน่วยงานของ
รัฐพร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา - 1 1 ชุด - 
3) แผนผังแสดงสถานท่ีตั้งหรือ

แสดงป้ายรายละเอียดเก่ียวกับ
ป้ายวันเดือนปีท่ีติดต้ังหรือ
แสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) หลักฐานการประกอบกิจการ
เช่นสําเนาใบทะเบียนการค้า
สําเนาทะเบียนพาณิชย์สําเนา
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

- 0 1 ชุด - 

5) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณี
นิติบุคคล) พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย 
(ถ้ามี) 

- 0 1 ชุด - 

7) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจให้ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

15. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
 
 



16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน : องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 
    โทรศัพท์  075-264054,  075-578016 
    อินเตอร์เน็ต :  www.wangkere.go.th 

2) ช่องทางการร้องเรียน : ��������ก
����
���
��ก������
��ก�
�ก�������� 

 หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตัวอย่าง  และคู่มือการกรอก  
1.  แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย  (ภ.ป. 1)  
2.  แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย  (ภ.ป. 4) 

18. หมายเหตุ 
 



แผนภูมิแสดงข้ันตอนการรับชําระภาษีป้าย 
(ย่ืนแบบเพ่ือชําระภาษีฯ  ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม  ของทุกปี) 

 
1. ป้ายท่ีติดต้ังใหม่  ต้องยื่นแบบรายการภาษีป้าย  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันท่ีติดต้ังป้าย 
2. ป้ายเก่า  ยื่นแบบแสดงรายการ  ภายในเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม  ของทุกปี 

 
 

 
 

 
 

 

เจ้าของป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
พร้อมหลักฐานตามท่ีระบุในคู่มือประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ  ภ.ป.1 

ออกใบแจ้งรายการประเมินภาษีป้าย  (ภ.ป. 3) 

ชําระเงินภายใน  15  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน  (ภ.ป.3)  (เจ้าของป้าย) 

ออกใบเสร็จรับเงิน  (ภ.ป.7) 







คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

กระทรวง :  - 
 
1. ช่ือกระบวนงาน :  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน  (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ :  อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ  พ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีให้บริการ :  ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30  วัน 

9. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 20/05/2558 13:40  

10. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ :  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ :  เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง  วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  ต้ังแต่เวลา 

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



11. หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต 
 1.  หลักเกณฑ์  วิธีการ 
  ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ  (ตามท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตท้องถ่ินนั้น)  จะต้องยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน.….ระบุ....... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  (ใบอนุญาตมีอายุ  
1  ปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต)  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถ่ินจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
  ท้ังนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ  20  ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระ  และกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า  2  ครั้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จํานวน 
 2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ  (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 
  (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
  (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
  (4) ...... ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วน
ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน.... 
 หมายเหตุ :  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณา  ภายใน  7  วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

12. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพพร้อมหลักฐานท่ี
ท้องถ่ินกําหนด 
 

15  นาที -  

   
 
 
 

   



ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันทีกรณีไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วนจนท. แจ้ง
ต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการหาก
ไม่สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทําบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคํา
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 

1  ชั่วโมง -  

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 

20  วัน -  

  
 
 
 
 
 
 

    



ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) - 
 

การแจ้งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต 
  1. กรณีอนุญาต  มีหนังสือ
แจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท้องถ่ินกําหนดหากพ้น
กําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
  2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต  แจ้งคําสั่งไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
 

8 วัน -  

5) - 
 

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพท่ีมี
ข้อกําหนดของท้องถ่ิน)  
 

1 วัน -  

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 



13. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 
2) สําเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ  

4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ  

5) หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ  

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) สําเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญา
เช่าหรือสิทธิอ่ืนใดตาม
กฎหมายในการใช้ประโยชน์
สถานท่ีท่ีใช้ประกอบกิจการใน
แต่ละประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบับ  

2) หลักฐานการอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารท่ีแสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้ประกอบ
กิจการตามท่ีขออนุญาตได้ 

- 0 1 ฉบับ  

  
 
 
 
 
 
 

     



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องในแต่ละประเภท
กิจการเช่นใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. การเดินเรือใน
น่านน้ําไทยพ.ศ. 2546 เป็นต้น 

- 0 1 ฉบับ  

4) เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะ
กิจการท่ีกฎหมายกําหนดให้มี
การประเมินผลกระทบเช่น
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
รายงานการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ  

5) ผลการตรวจวัดคุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภท
กิจการท่ีกําหนด) 

- 0 1 ฉบับ  

6) ใบรับรองแพทย์และหลักฐาน
แสดงว่าผ่านการอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ 

 

 

15. ค่าธรรมเนียม 
 1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อ

ปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
  ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
  หมายเหตุ  (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 
 
 
 
 



16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน : องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 
    โทรศัพท์  075-264054,  075-578016 
    อินเตอร์เน็ต :  www.wangkere.go.th 
2) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตัวอย่าง  และคู่มือการกรอก  
1.  แบบคําขอรับใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต 
 (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

18. หมายเหตุ   - 
 

 



เอกสาร/แบบฟอร์มตัวอย่าง  
 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 

♦ สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

♦ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล
  กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเป็น 

♦ ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

♦ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

♦ หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

♦ เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

 ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

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

คําขอเลขท่ี ........../............ 

(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



เอกสาร/แบบฟอร์มตัวอย่าง  
 

 

 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ได้รับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน ♦ ครบ 

    ♦ ไม่ครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหน่ง ............................................... 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ได้รับเรื่องเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน ♦ ครบ 

    ♦ ไม่ครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหน่ง ............................................... 



คู่มือสําหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 

กระทรวง :  กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน :  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ :  อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้

ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 
4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7. พ้ืนท่ีให้บริการ :  ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถ่ิน 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง
การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30  วัน 

9. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
12/05/2015 10:48  

10. ช่องทางการให้บริการ 
1) สถานท่ีให้บริการ :  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ :  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 หมายเหตุ  (การชําระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา  ๑๕.๓๐ น.) 
 



11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันท่ี  ๓๑  ธันวาคมของปีนั้น  การต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคําขอตามแบบ  
ธพ.น. ๓  พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีถูกต้องครบถ้วน  ภายใน  ๖๐  วัน  ก่อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 หมายเหตุ : 
 ๑.  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข / เพ่ิมเติมได้  ในขณะนั้นผู้รับคํา
ขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร / หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้
ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข / เพ่ิมเติม  หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข / เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด         
ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๒.  พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการ
แก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 ๓.  ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือ  เริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 ๔.  ท้ังนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณา  ให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันท่ีพิจารณา  แล้วเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์  (E - mail)  หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์  โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเอง
ให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์  สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดกําหนด 

12. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับคําขอและ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
คําขอและความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานท่ีกําหนดและส่ง
เรื่องให้สํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน 

 

1 วัน กรมธุรกิจ
พลังงาน 

 

   
 
 
 
 
 

   



ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล
การตรวจสอบความ
ปลอดภัย - เอกสารหลักฐาน
ประกอบโดยมีระยะเวลา
พิจารณาดังนี้ - กรณียื่นเรื่อง
ในเดือนพฤศจิกายนใช้
ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน - 
กรณียื่นเรื่องในเดือน
ธันวาคมใช้ระยะเวลา
พิจารณา 72 วัน 
 

42 ถึง 72 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

- 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 ถึง 75 วัน 

13. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

2) สําเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ชุด  

 

 



15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) คําขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ (แบบธพ.น. 
๓) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มี
อํานาจลง

นาม) 
2) สําเนาใบอนุญาตประกอบ

กิจการ 

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

0 1 ชุด (รับรอง
สําเนา

ถูกต้องทุก
หน้า) 

3) สําเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือ
กรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้
ได้รับความเสียหายจากภัยอัน
เกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี๓ 

- 0 1 ชุด (รับรอง
สําเนา

ถูกต้องทุก
หน้า) 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
 ค่าธรรมเนียม  200  บาท 
 หมายเหตุ   - 

2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ํามันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 
2556 

 ค่าธรรมเนียม   0   บาท 
 หมายเหตุ   - 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน : สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 
    โทรศัพท์  075-264054,  075-578016 
    อินเตอร์เน็ต :  www.wangkere.go.th 
 



2) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตัวอย่าง  และคู่มือการกรอก  
1) แบบ  ธพ.น. ๓  เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  กําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทท่ี  ๒  สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี  ๓  พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

18. หมายเหตุ 
- 



คู่มอืสําหรับประชาชน : การขออนุญาตใช้นํ้าประปา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

กระทรวง :  กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน :  การขออนุญาตใช้นํ้าประปา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :  องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี  อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป 

7. พ้ืนที่ให้บริการ :  ท้องถ่ิน 

8. กฎหมายข้อบังคับ / ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา  -  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0  วัน 

9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตใช้นํ้าประปา 

10. ช่องทางการให้บริการ 
1) สถานที่ให้บริการ :  ส่วนโยธา  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ :  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 

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

11. หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 68 (1)  และมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  5)  พ.ศ. 2546  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล  อาจจัดทํากิจการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้มีนํ้าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  และกําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล  มีอํานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย  ในการน้ีจะ
กําหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้  แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกินหน่ึงพันบาท 

 



12. ขั้นตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 3  วัน 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ร้องขอย่ืนคําขอพร้อม
รายละเอียดตามแบบคําขอ
ใช้นํ้าประปา 

5 นาที องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี
อําเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 5 นาที องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี
อําเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง 

 

3) การพิจารณา ชําระค่าธรรมเนียมเจ้าหน้าท่ี
ประปาติดต้ังมาตรวัดนํ้า
หลังจากได้รับแจ้งจากกอง
คลัง 

3 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังคีรี
อําเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง 

 

13. งานบริการน้ีผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา - 1 1 ชุด - 

 

 



15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมย่ืนคําขอติดต้ังมาตรวัดน้ํา 
 ค่าธรรมเนียม  10  บาท 
 หมายเหตุ    - 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน : องค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี 
    โทรศัพท์  075-264054,  075-578016 
    อินเตอร์เน็ต :  www.wangkere.go.th 

2) ช่องทางการร้องเรียน : ��������ก
����
���
��ก������
��ก�
�ก�������� 

 หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300) 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตัวอย่าง  และคู่มือการกรอก  
1.  แบบคําขอใช้นํ้าประปา 

 

18. หมายเหตุ 
 







หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องมาย่ืนเพ่ิมเติม 
ตามมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558 

ซ่ึงต้องจัดทําหนังสือแจ้งภายในวันท่ีมาย่ืนคําขออนุญาต 
 
 
 
ท่ี ..................... / …………      สํานักงาน............................................... 
        อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ๙๒๒๑๐ 

      วันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. ................... 

เรื่อง ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคําขอ................................................................................ 
 ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 

เรียน ............................................................................... 

ตามท่ีท่านได้ยื่นคําขอรับ.......................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
เพ่ือประกอบกิจการ............................................................................เม่ือวันท่ี.............................................นั้น 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจคําขอของท่านแล้วพบว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  ดังนี้ 
1) ................................................................................................................... 
2) ................................................................................................................... 
3) ................................................................................................................... 
4) ................................................................................................................... 
5) ................................................................................................................... 
จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเพ่ือดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์  และส่งเอกสารหรือ

หลักฐานเพ่ิมเติมภายใน.............วัน  นับแต่วันท่ีได้ลงนามรับทราบในหนังสือฉบับนี้  หากท่านไม่ดําเนินการ
แก้ไขคําขอหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว  จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ท่ีจะ
ให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการตามคําขอต่อไปและจะส่งคืนคําขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 (ลงชื่อ) .................................................... รับทราบ 
 (....................................................) 
 ผู้ยื่นคําขอ 
 วันท่ี............เดือน........................... พ.ศ. .......... 

 
 
 
 (ลงชื่อ) .................................................... รับทราบ 
 (....................................................) 
 ตําแหน่ง ……………………………………………… 
เจ้าหน้าท่ีผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
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