
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร
หรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นพร้อมกับค าขอ และตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 2๖ กันยายน 
๒๕๖๐ มีมติรับทราบและเห็นขอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอให้หน่วยงานของ
รัฐด าเนินกิจกรรมภายใต้ แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนเป็น
กิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนการยกระดับดังกล่าวและมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้ส่วน
ราชการด าเนินการตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้จากประชาชนนั้น) 

ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองลาด จึงได้ปรับปรุงคู่มือประชาชนฉบับนี้ขึ้นมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  ลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐสร้าง
ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชน
ทราบ และเพ่ือให้บุคคลที่ติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลหนองลาด ให้สามารถติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ราบรื่นปราศจากอุปสรรคมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจส าหรับผู้มาติดต่อราชการ ตามเจตนารมณ์
ของเทศบาลต าบลหนองลาด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียด 

เทศบาลต าบลหนองลาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาติดต่อราชการและผู้ 
พบเห็น สามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางท่ีระบุไว้ในคู่มือนี้ 
 

    เทศบาลต าบลหนองลาด 
    มกราคม ๒๕๖๔ 
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การขอข้อมูลข่าวสาร 
สํานักปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองลาด 

งานประชาสัมพันธ์ สาํนักปลดัเทศบาล   
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 กําหนดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถ ขอข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการตามที่พระราชบัญญัติกําหนดไว้ได้ 
 

1. ผู้ขอข้อมูลข่าวสารยื่นแบบคําขอรับข้อมูลข่าวสาร (ระยะเวลา 0.5 วัน)  
2. เจ้าหน้าท่ีรับแบบคําขอรับข้อมลูข่าวสาร (ระยะเวลา 0.5 วัน)  
3. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลข่าวสารพิจารณาแบบคําขอรับข้อมูล (ระยะเวลา 1 วัน)  
4. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาต (ระยะเวลา 2 วัน)  
5. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลจัดเตรยีมข้อมูลเป็นเอกสาร (ระยะเวลา 1.5 วัน)  
6. แจ้งผู้ขอข้อมูลข่าวสารรับเอกสาร (ระยะเวลา 1 วัน)  
7. ผู้ขอข้อมูลข่าวสารชําระค่าธรรมเนียม (กรณีให้รับรองสําเนา) (ระยะเวลา 0.5 วัน) 

งานประชาสัมพันธ์ สาํนัก
ปลัดเทศบาล   
โทรศัพท์ : 042-782909 

 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเ่กิน 7 วัน 
 

 
 

1.แบบคําขอรับข้อมลูข่าวสาร 
2.สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
 

ค่าธรรมเนียมตามระเบยีบเทศบาลตําบลหนองลาด 
 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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การชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 
กองคลัง เทศบาลตําบลหนองลาด 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือท่ีเรียกกันย่อๆ ว่า ภาษีที่ดิน เป็นภาษีท่ีจัดเก็บเป็นรายปีตามมลูค่าที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง (เช่น ท่ีดิน 
บ้าน อาคาร) ที่ครอบครองโดยมีเทศบาลตําบลหนองลาด เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บ เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 
เป็นต้นไป โดยอัตราภาษจีะคํานวณตามประเภทการใช้ประโยชน์ ซึง่อัตราสูงสดุที่เป็นไปได้อยู่ที่ปลีะ 3 % ของมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 
ผู้เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  คือ เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง หรือผู้ครอบครอง หรือทําประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็น
ทรัพย์สินของรัฐ โดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลกไ็ด้ ถ้าใครเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 
ม.ค. ของปีไหน ก็ให้เป็นผูม้ีหน้าทีเ่สียภาษีสําหรับปีนั้นไป  ถ้าเจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นคนละคนกัน ก็ให้
เจ้าของที่ดินเสียภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่าที่ดิน ส่วนเจ้าของสิ่งปลูกสร้างก็เสียภาษเีฉพาะส่วนมูลคา่สิง่ปลูกสร้าง 
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้งที่ต้องเสียภาษี  โดยทั่วไป ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรา้ง จะต้องเสียภาษีโดยใช้มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เป็นฐานในการคํานวณภาษี โดยการแยกตามรายการดังนี ้
ที่ดิน >> ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 
สิ่งปลูกสร้าง >> ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง 
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (คอนโด) >> ใช้ราคาประเมินทุนทรัพยห์้องชุด 

 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ผู้เป็นเจา้ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษี 
- อปท. แจ้งประเมินภายในเดือน เม.ย. – มิ.ย. 
- ผู้เสียภาษี ชําระภาษีภายในเดือน มิ.ย. 
- ไม่ชําระภาษีภายในเดือน มิ.ย. (เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน) 
- อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาใน หนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า 15 

วัน (ชําระภาษีหลังเดือน เม.ย. ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10) 
- ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ชําระภาษีภายในกําหนด ของหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ย

ปรับร้อยละ 20) 
- ครบกําหนด 15 วัน ไม่มาชําระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีค้างชําระ แจ้งลูกหนี้

ภาษีค้างชําระให้สํานักงานท่ีดิน ภายในเดือน ก.ค. 
ยึด อายัด เมื่อพันกําหนด 90 วัน นับตั้งแต่ไดห้นังสือแจ้งเตือน 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง  
โทรศัพท์ : 042-782909 

 
ใช้ระยะเวลา 10 นาที/ราย 
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1.สําเนาเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน  จํานวน 1 ชุด 
2.สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
3.สําเนาทะเบยีนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
 

ถ้าผู้เสียภาษีไม่ชําระภาษีภายในเดือน เม.ย. หรือไม่ชําระภาษีภายในระยะเวลาที่ขอผ่อนชําระ หรือไม่ชําระภาษีภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน เพิ่มเติม ให้ถือเป็นภาษีค้างชําระ ที่จะติดตามเร่งรัดภาษีค้างชําระดังกล่าว โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี ้

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างชําระ ภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพ่ือให้มาชําระภาษีค้างชําระพร้อมเบี้ยปรับและ
เงินเพิ่ม 

- ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้าง
ชําระให้สํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานท่ีดินสาขา ซึ่งท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของสํานักงานที่ดิน หรือสํานักงานที่ดินสาขา
ทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป 

- การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้จะทํา
ไม่ได้หากปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีภาษีค้างชําระสําหรับท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

ดังนั้น หากต่อมาผู้เสียภาษีได้มาชําระภาษีค้างชําระพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบ
ดําเนินการแจ้งให้สํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานท่ีดินสาขาทราบ เพ่ือถอนการอายัดดังกล่าวต่อไป 
การคิดค่าปรับและเงินเพ่ิม 

ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดจะต้องเสียภาษีค้างชําระ รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้ 
1. ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต่อมาได้มาชําระภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้คิด

ค่าปรับร้อยละ 10 ของจํานวนภาษีค้างชําระ คู่มือการชําระภาษีท้องถิ่น 37 
2. ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจํานวนภาษีค้างชําระ 
3. ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายหลังจากท่ีกําหนดในหนังสือแจ้งเตือน คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจํานวนภาษีค้างชําระ 
4. ผู้เสียภาษีที่มิได้ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของจํานวนภาษีค้างชําระ เศษของเดือน

นับเป็น 1 เดือน โดยเริ่มนับเมื่อ พ้นกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันท่ีมีการชําระภาษีแต่ไม่ให้เกินกว่าจํานวนภาษีที่ต้องชําระ 
5. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายกําหนดเวลาชําระภาษี และได้มีการชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่ขยายให้นั้น ให้คิดเงินเพิ่ม

ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน 
6. เบี้ยปรับอาจงดได้ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องยื่นคําร้องเป็น

หนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อของดเบี้ยปรับของภาษีค้างชําระ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่งงดเบี้ยปรับ นับแต่วันที่ศาลหรือ
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้ยึด อายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่กรณี 
 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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การรับชําระภาษีป้าย 
กองคลัง เทศบาลตําบลหนองลาด

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชําระภาษีป้าย แสดงช่ือยี่ห้อ 
หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6.  กรณีที่เจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชําระภาษีและเงินเพิ่ม 
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้ง

การประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นช้ีขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถู่กต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ในขณะนั้นผู้รับคํา
ขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการ
แก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอ และรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาใหผู้้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 

กรณีป้ายเดิม 
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  
ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี 
2. เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบเอกสาร 
3. ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรณีติดต้ังป้ายใหม ่
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องยื่นแบบ (ภ.ป. 1) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดต้ังใหม่ 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
3. ขอออกสารเพิ่มเติม ออกสํารวจ ตรวจสอบป้าย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง  
โทรศัพท์ : 042-782909 
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ประเมิน (ภ.ป. 3) ให้ชําระเงินภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือจะชําระภาษีใน
วันยื่นแบบก็ได้ โดยสามารถชําระได้หลายช่องทางดังนี้ 
 ชําระด้วยตนเองที่ เทศบาลตําบลหนองลาด หรือ 
 โดยส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายแก่เทศบาลตําบลหนองลาด ก็ได้ โดย

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและให้ถือว่าวันท่ีได้ทําการส่งดังกล่าวเป็นวันชําระป้าย 
เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 

 
ป้ายเก่า ไม่เกิน 5 นาที/ราย 
ป้ายใหม่ ไมเ่กิน 2 วัน/ราย 
 

 
 

 กรณีป้ายเก่า ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบภาษี (ภ.ป. 1)พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสยีภาษีครั้งสุดท้าย กรณเีจ้าของป้ายเป็นนิติ
บุคคลให้แนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมกับการยื่นแบบ (ภ.ป. 1) 
 กรณีป้ายใหม่ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษี พร้อมสาํเนาหลักฐานและลงรายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง ได้แก่ 
1. ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับคา่ทําป้าย 
2. บัตรประจําตัวประชาชน/บตัรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี 
3. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
4. กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบคุคลใหแ้นบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท, ทะเบียนพาณชิย์ และหลักฐานของ

สรรพากร เช่น ภ.พ. 01, ภ.พ. 09, ภ.พ. 20 
      5.   หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบไดด้้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) 
 

 มีอักษรไทยล้วน 
1. ป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ คิดอัตรา 10 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
2. ป้ายนอกจากข้อ 1. คิดอัตรา 5 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
 ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอ่ืน 
1. ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ คิดอัตรา  52 บาท

ตอ่ 500 ตารางเซนติเมตร 
2. ป้ายนอกจากข้อ 1. คิดอัตรา 26 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
 ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือต่าํกวา่

อักษรต่างประเทศ 
1. ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ได้ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ คิดอัตรา 52 

บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
ป้ายนอกจากข้อ 1. คิดอัตรา 50 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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งานจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณผีู้ขอจดทะเบียน
เป็นบุคคลธรรมดา 
กองคลัง เทศบาลตําบลหนองลาด

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549 ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ เช่น กิจการในทาง
อุตสาหกรรม หตัถกรรม พาณิชยกรรม การบริการหรืออย่างอื่นที่ทําเป็นการค้า (ยกเว้นพาณิชยกิจ ที่ไม่อยู่ภายใต้ มาตรา ๗ 
พระราชบัญญัตินี้) ต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย ์
 

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) 
1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าท่ี/นายทะเบียน 
2. เจ้าหน้าท่ี/นายทะเบียนตรวจคําขอ และหลักฐานต่างๆ 
3. ผู้ประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชย์ และชําระค่าธรรมเนียม 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง  
โทรศัพท์ : 042-782909 

 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 10 นาที/ราย 
 

 
 

กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) และลงลายมือช่ือ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 
1. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ้าน รับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ 
2. หนังสือมอบอํานาจ (กรณผีู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผูร้ับมอบอํานาจอย่างละ 1 ฉบับ 
3. สําเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 

และสาํเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ี จํานวน 1 ฉบับ 
 

จดทะเบียนตั้งใหม่ จํานวน 50 บาท
 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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งานจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณผีู้ขอจดทะเบยีนเป็นบุคคลธรรมดา 
กองคลัง เทศบาลตําบลหนองลาด

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคําขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ สามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง หรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ้งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคํา

ขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจ้ากพนักงานเจ้าหน้าทีห่รือดาวน์โหลดจาก 

www.dbd.go.th หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถพิจารณาไดเ้จ้าหน้าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยืน่คําขอจะต้องดําเนินแกไ้ขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
บันทึกดังกล่าวมิเช่นน้ันจะถือว่าผูย้ื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหนา้ที่ และผูย้ื่นคําขอหรือผู้ไดร้ับมอบอาํนาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวใหผู้้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) 
1. เจ้าหน้าท่ี/นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
2. เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระค่าธรรมเนียม 
3. นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจด

ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ใหผู้ย้ื่นคําขอ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง  
โทรศัพท์ : 042-782909 

 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 60 นาที/ราย 
 

 
 

กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) และลงรายมือช่ือ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 
 ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ 
 เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสําคัญสูญหาย) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ อย่างละ 1 ฉบับ 
เอกสารกรณีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังน้ี 

http://www.dbd.go.th/
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กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) มีเอกสารที่ต้องยื่น 
 สําเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนช่ือ-สกุล 

กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ (ชื่อร้าน) กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 
กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพาณิชยกิจ (วัตถุประสงค์ของร้าน) 
 กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 

กรณีเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินทุนที่น ามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็นประจ า (เงินหมุนเวียนต่อเดือน) 
 กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 

กรณีเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังส านักงานแห่งใหญ่ (ที่ต้ังร้าน) หรือเพ่ิมสาขา กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) มีเอกสารที่ต้องยื่น 
สําเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี (กรณีไม่ใช่บ้านตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ี อย่างละ 1 ฉบับ 
 

จดทะเบียนเปลีย่นแปลงรายการ จํานวน 20 บาท
 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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งานจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้
ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
กองคลัง เทศบาลตําบลหนองลาด

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุผลใดก็ตามเช่น ขาดทุนไม่
ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานท่ีเรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นคําขอจดทะเบียน
เลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกพาณิชยกิจ (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบการพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็น
ต้น ให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้
ประกอบกิจการพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่นใบมรณะบัตร คําสั่งศาล เป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเอง หรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ 
4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจด

ทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลด 

www.dbd.go.th  
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่
สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอ
จะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคํา
ขอโดยเจ้าหน้าที่ และผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคํา
ขอ หรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

1. เจ้าหน้าท่ี/นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
2. เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระค่าธรรมเนียม 
3. นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจด

ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ใหผู้ย้ื่นคําขอ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง  
โทรศัพท์ : 042-782909 

 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 60 นาที/ราย 
 

 
 

กรอกเอกสารคําขอ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 
 ใบสําคัญทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ 

http://www.dbd.go.th/
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 สําเนาใบมรณะบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) โดยให้ทายาทที่ยื่นคําขอเป็นผู้ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงช่ือแทนผู้ประกอบการพาณิชยกิจ ซึ่งถึงแก่กรรมพร้อมลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้อง 
 เอกสารแจ้งความ (กรณีใบสําคัญใบทะเบียนสูญหาย) 

สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือหนังสือมอบอํานาจ (กรณี
ผู้ประกอบการพาณิชยไ์มไ่ด้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจอย่างละ 1 ฉบับ) 
 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท
 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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การอนุญาตให้ทําโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสยีง 
กองคลัง เทศบาลตําบลหนองลาด

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

การยื่นคําร้องขออนุญาตทําการโฆษณาให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการยื่นคําร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 

 ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้เครื่องขยายเสียง และไมโครโฟนประสงค์จะใช้เครื่องนั้นทําโฆษณาให้ยื่นคําร้องขอตามแบบ ฆ.ษ.1 ต่อ
เจ้าพนักงานตํารวจเจ้าของท้องที่ ซึ่งผู้ยื่นนั้นมีภูมิลําเนาอยู่ หรือสถานท่ีโฆษณานั้นอยู่ในเขตอํานาจ 

การยื่นคําร้องโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบฉันทะโดยถูกต้องจากผู้มีใบอนุญาตคงอนุญาตให้ทําได้ 
เป็นหน้าที่ของตํารวจท้องที่ท่ีได้รับคําร้องนั้นพิจารณาคําร้องขอโดยคํานึงถึงสถานที่เวลา และเครื่องอุปกรณ์ที่จะทําการโฆษณา

แล้วแสดงความคิดเห็นไว้ในคําร้องนั้นเพื่อผู้ร้องขอจะได้นําไปแสดงต่อพนักงานผู้อนุญาต 
ข้อกําหนดและประเภทใบอนุญาต 

ประเภท 1 การโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทํานองการค้ามีอายุคราวละไม่เกิน 15 วัน 
ประเภท 2 การโฆษณาที่เป็นไปในทํานองการค้า 
ก. โฆษณาเคลื่อนที่มีกําหนดอายุคราวละไม่เกิน 5 วัน 
ข. โฆษณาประจําที่มีกําหนดอายุคราวละไม่เกิน 15 วัน 
หมายเหตุ 

1. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว 

2. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะ
บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
คําขอ หรือผู้ได้รับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอ หรือผู้
ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 

3. เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลการพิจารณาให้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนยื่นคําร้องขอตามแบบ ฆ.ษ.1 ที่

เจ้าพนักงานตํารวจเจ้าของท้องที่ให้ความเห็นชอบแล้วพร้อมหลักฐาน และเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนรับคําร้องขอ 

การพิจารณา 
1. พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วผู้ยื่นคําร้องขอต้องนํา

ใบอนุญาตมาแจ้งต่อสถานีตํารวจท้องที่ลงนามรับทราบก่อนจึงจะดําเนินการโฆษณาได้ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง  
โทรศัพท์ : 042-782909 

 
1. การตรวจสอบเอกสาร ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
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2. การพิจารณา ระยะเวลา 3 วันทําการ 
 

 
 

1. บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทํางาน/หนงัสือรับรองนิติบุคล ตัวจริง 1 ฉบับ  
2. สําเนาทะเบียนบ้าน รับรองสําเนา 1 ฉบับ 

เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
1. คําร้องขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.1) 
2. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ 
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีหรือสญัญาเช่า กรณผีู้ขออนุญาตไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคารหรือสถานท่ีที่ขออนุญาต 

สําเนาทะเบียนรถยนต์ (กรณีเปน็โฆษณาเคลื่อนที่) ที่ระบุชื่อผู้ยืน่คําร้อง หรือหนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์
พร้อมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของเจ้าของรถยนต์ 
 

การออกใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
1. กรณีโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทํานองการค้า ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
2. กรณีที่เป็นไปในทํานองการค้า (โฆษณาเคลื่อนที่) ค่าธรรมเนียม 60 บาท 
3. กรณีที่เป็นไปในทํานองการค้า (โฆษณาประจําที่) ค่าธรรมเนียม 75 บาท 

 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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การขอรับการสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส ์
กองสวัสดิการสังคมฯ  เทศบาลตําบลหนองลาด 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการสังคมฯ   
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดให้ผู้ป่วย
เอดส์ที่มีคณุสมบัตคิรบถ้วนตามระเบียบฯ และมคีวามประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคําขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีภูมลิําเนา
อยู่ ในกรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้ 
หลักเกณฑ ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคณุสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ไดร้ับรบัรองและทําการวินจิฉัยและและระบุว่าเป็นโรค 
๒.มีภมูิลําเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับ
การสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรอืผู้ที่มีปัญหาซ้ําซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเปน็ผู้ไดร้ับการพจิารณาก่อน 
วิธีการ 
๑.ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
ตนเองหรือมอบอํานาจใหผู้้อุปการะมาดําเนินการกไ็ด้ 
๒.ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ มีคณุสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ที่
มีปัญหาซ้ําซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัย อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ 
๓.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีจรย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่ 
 

๑. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคําร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
๒. ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่และคณุสมบัต ิ
๓. ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคณุสมบัติของผู้ที่ประสงค์รบัการสงเคราะห์ 
๔. จัดทําทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อเสนอผู้บรหิารพิจารณา 
๕. พิจารณาอนุมัต ิ

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์
กองสวัสดิการสังคมฯ   
โทรศัพท์ : 042-782909 

 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๓ วัน / ราย 
 

 
 

1. บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบตัรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรฐัท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา จาํนวน ๑ ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
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๓. สมดุบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา (กรณผีู้ขอรับเงินสงเคราะห์ขอรับเงินสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดสผ์่านธนาคาร) จํานวน ๑ ฉบับ 
๔. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) จํานวน ๑ ฉบับ 
๕. บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบตัรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรฐัท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนาของผูร้ับมอบอํานาจ (กรณมีอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน) จํานวน ๑ ฉบับ 
๖. สมดุบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนาของผูร้ับมอบอํานาจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ประสงคข์อรับเงินสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส์
ผ่านธนาคารของผูม้อบอํานาจ)  จาํนวน ๑ ฉบับ 
 

-ไม่ม ี
 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
กองสวัสดิการสังคมฯ  เทศบาลตําบลหนองลาด 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการสังคมฯ   
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนดให้คน
พิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภมูิลําเนา และจะได้รบเงินหลังจาก
ลงทะเบียนในเดือนถัดไป 
หลักเกณฑ ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบีย้ความพิการต้องเป็นผูม้ีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
๑.มสีัญชาตไิทย 
๒.มีภมูิลําเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
๓.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการมีคณุภาพชีวิตคนพิการ 
๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
         ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จะต้องแสดงความความประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ โดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ หรือผูดู้แลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณ ี
         ในกรณีที่คนพิการเป็นผูเ้ยาว์ ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียืน่คําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
วิธีการ 
๑.คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถดัไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ผู้
อนุบาลและแต่กรณียื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด 
๒.กรณีคนพิการไดร้ับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาใหถ้ือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบยีนและยื่น
คําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบยีบนี้แล้ว 
๓.กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป 
 

๑.ผู้ที่ประสงคจ์ะขอรับเบีย้ความพกิาร  ในปีงบประมาณถัดไปหรือผูร้ับมอบอํานาจยื่นคาํขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและเจา้หน้าท่ีตรวจสอบคําร้องขอลงทะเบยีนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
๒.ออกใบรับลงทะเบยีนตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผู้้ขอลงทะเบียน 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์
กองสวัสดิการสังคมฯ   
โทรศัพท์ : 042-782909 

 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๓๐ นาที / ราย 
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๑.บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการมีคณุภาพชีวิตคนพิการพร้อมสําเนา จาํนวน ๑ ฉบับ 
๒.สําเนาทะเบยีนบ้านพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร)  
จํานวน ๑ ฉบับ 
๔.บัตรประจําตัวประชาชนหรือบตัรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนุบาลและแต่กรณี (กรณียื่นคําขอแทน) จํานวน ๑ ฉบับ 
๕.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนาของผู้ดแูลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลและแต่กรณี (กรณีที่คนพิการเป็น
ผู้เยาว์ซึ่งมผีู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผูพ้ิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี
การยื่นคําขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว) จํานวน ๑ ฉบับ 
 

-ไม่ม ี
 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยผูสู้งอาย ุ
กองสวัสดิการสังคมฯ  เทศบาลตําบลหนองลาด 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการสังคมฯ   
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดใหภ้ายใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกป ี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบรูณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและมีคณุสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและ
ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายดุ้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 
หลักเกณฑ ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบัติดังต่อไปนี ้
๑.มสีัญชาตไิทย 
๒.มีภมูิลําเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
๓.ผูสู้งอายุท่ีจะมีอายุหกสิบปบีริบรูณ์ในปีงบประมาณถัดไปซึ่งไดล้งทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๔.ไม่เป็นผู้ไดรับสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ผู้รับบํานาญ 
เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทน รายไดป้ระจําหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผูสู้งอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
๑.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มสีิทธิ 
๒.โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ีสิทธิหรือโอนเงินเงินเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดร้ับมอบอํานาจจากผู้มสีิทธิ 
วิธีการ 
๑.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุในปีงบประมาณถดัไปและผูสู้งอายุท่ีย้ายภมูิลําเนายื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบอํานาจ
ให้ผู้อื่นดําเนินการได ้
๒.กรณีผูสู้งอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบยีนและ
ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายตุามระเบียบนี้แล้ว 
๓.กรณีผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป 
 

๑.ผู้ที่ประสงคจ์ะขอรับเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุในปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและเจา้หน้าท่ีตรวจสอบคําร้องขอลงทะเบยีนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
๒.ออกใบรับลงทะเบยีนตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผู้้ขอลงทะเบียนหรือผูร้ับมอบอํานาจ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์
กองสวัสดิการสังคมฯ   

 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๓๐ นาที / ราย 
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๑.บัตรประจําตัวประชาชนหรือบตัรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรฐัท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา  จํานวน ๑ ฉบับ 
๒.สําเนาทะเบยีนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน ๑ ฉบับ 
๓.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายผุ่านธนาคาร) จํานวน ๑ ฉบับ 
๔.หนังสือมอบอํานาจ (กรณมีอบอํานาจให้ดําเนินการแทน)  จํานวน ๑ ฉบับ 
๕.บัตรประจําตัวประชาชนหรือบตัรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรฐัท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนาของผูร้ับมอบอํานาจ (กรณมีอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)  จํานวน ๑ ฉบับ 
๖.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนาผู้ผูร้ับมอบอํานาจ(กรณผีู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายผุ่านธนาคารของผู้รับมอบอํานาจ)  จํานวน ๑ ฉบับ 
 

-ไม่ม ี
 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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การลงทะเบยีนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
กองสวัสดิการสังคมฯ  เทศบาลตําบลหนองลาด 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
กองสวัสดิการสังคมฯ   
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุน เพื่อการเลีย้งดูเด็กตั้งแต่แรกเกดิ-๖ ปี และขยายฐานรายได้ของกลุม่เป้าหมาย
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ตอ่ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ให้กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป ดังนี ้

๑. เด็กท่ีรับสิทธิในปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ รับต่อเนื่องจนอายุครบ ๖ ปี 
๒. เด็กท่ีเกิดตั้งแต่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘ ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยไดร้ับสิทธิ มีสิทธิไดร้ับเงินตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จนอายุ

ครบ ๖ ปี 
๓. เด็กท่ีเกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับสิทธิ จนมีอายุครบ ๖ ป ีเหตุผลของการขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับ

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลีย่ไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอ่คน ต่อปี เพื่อให้
สอดคล้องกับการใช้ฐาน เกณฑ์รายได้ของผู้มรีายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ครอบคลมุเด็กใน
ครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนเสีย่วงต่อความยากจนเพิม่ขึ้น และไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดินมากนัก ท้ังนี้ให้
กระบวนการติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

หลักเกณฑ ์
มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยให้จา่ยเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดเูด็กแรกเกิดให้กับเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนท่ีสมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอ่คน ต่อปี ในอัตรา ๖๐๐ บาท 
ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายคุรบ ๖ ปี โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้
๑) เด็กท่ีรับสิทธิในปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑(เด็กท่ีเกดิตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)ยังคงรับสิทธิอย่าง
ตอ่เนื่องจนมีอายุครบ ๖ ปี โดยไมต่้องลงทะเบียนใหม ่
๒) เด็กท่ีเกิดตั้งแต่วันท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ที่ไมม่ีคุณสมบัติ ตามระเบียบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖๒ ต้องมาลงทะเบียนและมีสิทธิได้รับเงินตั้งแต่วันลงทะเบียน จนมี
อายุครบ ๖ ปี 
๓) เด็กท่ีเกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไดร้ับสิทธิจนมีอายุครบ ๖ ปี 
คุณสมบัติเด็กแรกเกิดท่ีมสีิทธ ิ
๑) มีสญัชาติไทย (พ่อแม่มสีัญชาตไิทย หรือพ่อหรือแมม่ีสญัชาติไทย) 
๒) เกิดตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนมีอายุครบ ๖ ปี 
๓) อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มรีายได้น้อย 
๔) ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
คุณสมบัติผู้ปกครองท่ีมสีิทธิลงทะเบียน 

๑) มีสัญชาติไทย 
๒) เป็นบุคคลทีร่ับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ 
๓) เด็กแรกเกดิต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 
๔) อยู่ในครัวเรือนที่มรีายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี 

 ทั้งนี้มารดาที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียน ขอรับสิทธิ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด  ที่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด  ยื่นคาํร้องขอ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด ในพื้นที่ท่ีเด็กแรกเกิดและ
ผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์
กองสวัสดิการสังคมฯ   
โทรศัพท์ : 042-782909 

 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 2๐ นาที / ราย 
 

 
 

๑) แบบคําร้องขอลงทะเบียน  (ดร.๐๑) 
๒) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน  (ดร.๐๒) 
๓) บัตรประจําตัวประชาชนของผูป้กครอง 
๔) สูติบตัรเด็กแรกเกดิ 
๕) สมดุบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรยีกธนาคารออมสิน หรือ บัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 
๖) สมดุบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ ๑ ที่มีช่ือของหญิงตัง้ครรภ์)ในกรณีที่สมดุสญูหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ ๑ พร้อมให้
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขบันทึก ข้อมลู และรับรองสําเนา 
๗) กรณีทีผู่้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรบัรองรายได้ของทุกคนท่ีมีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือ
เอกสารหลักฐานที่นายจา้งลงนาม)๘.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสาร
อืน่ใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนท่ี ๑ และผู้รับรองคนท่ี๒ 
 

-ไม่ม ี
 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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การขอใบรับรองก่อสร้างอาคาร/ตอ่เติมอาคาร 
กองช่าง  เทศบาลตําบลหนองลาด 

งานธุรการ กองช่าง 
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 ไม่มีบทบัญญัติใดกําหนดหน้าที่เทศบาลเกี่ยวกับการออกหนังสือ
รับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดินไว้เป็นการเฉพาะ แต่กรณีการออกหนังสือรับรองก่อสร้างอาคาร/ต่อเติมอาคาร/รื้อถอน
อาคาร อาจมีกฎหมายบางฉบับกําหนดให้เป็นการเฉพาะในการออกหนังสือของทางราชการหรือหนังสือรับรองไว้ในกฎหมายนั้นๆได้  
 

1. ยื่นคําขออนุญาตรับรองก่อสร้างอาคาร/ต่อเติมอาคาร 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 
3. เจ้าหน้าที่นําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 
4. เจ้าหน้าท่ีลงพื้นที่ตรวจสอบถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
5. เจ้าหน้าท่ีดําเนินการออกหนังสอืรับรอง 

งานธุรการ กองช่าง 
โทรศัพท์ : 042-782909 

 
ภายใน 1 - 2 วัน 
 

 
 

1. แบบแปลนอาคาร (ท่ีจะทําการก่อสร้าง/ต่อเติม)  จํานวน 5 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต  จํานวน 2 ฉบับ 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต จํานวน 2 ฉบับ 
4. สําเนาโฉนดทีด่ินที่จะทําการกอ่สร้างอาคาร  จํานวน 2 ฉบับ 
ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าของอาคารแตโ่ฉนดที่ดินเป็นของบุคคลอื่น  เอกสารประกอบการขออนุญาต  มีดังนี ้
1.ให้เจ้าของที่ดินเขียน “ใบยินยอมของเจ้าของที่ดิน” มาด้วย  จํานวน 2 ฉบับ 
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน  จํานวน 2 ฉบับ 
3.สําเนาทะเบยีนบ้าน  จํานวน 2 ฉบับ 
ในกรณีเจ้าของอาคารไมส่ามารถมาติดต่อขออนุญาตก่อสรา้งเองได้ให้ทําหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอืน่มาทําแทนด้วย 
 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน 
กองช่าง  เทศบาลตําบลหนองลาด 

งานธุรการ กองช่าง 
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 กําหนดว่าผู้ที่ความประสงค์จะขุดดิน จะต้องยื่นคําขออนุญาตขุดดิน/ถมดินต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะดําเนินการได้ 
 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต  
2. เจ้าหน้าท่ีรับคําร้อง ตรวจสอบเอกสาร 
3. ช่างเขตตรวจสอบสถานท่ี 
4. หัวหน้าส่วนราชการให้ความเหน็ชอบ 
5. แจ้งผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต  

งานธุรการ กองช่าง 
โทรศัพท์ : 042-782909 

 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเ่กิน 5 วัน 
 

 
 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน,สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1 ฉบับ 
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ที่ตั้งสํานักงานและผู้มีอํานาจลง ช่ือแทนนิติบุคคลผู้ที่แจ้งท่ี
หน่วยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง  จํานวน  1 ฉบับ 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบคุคลผูแ้จ้งซึ่งรับรองสําเนา (กรณีที่นิต ิบุคคลเป็นผู้แจ้ง) จํานวน  1 ฉบับ 
4. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของ ตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกต้อง (กรณีที่มีการมอบอํานาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน) จํานวน  1 ฉบับ 
5. หนงัสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคํานวณการขดุดิน/ถมดิน พร้อมทั้งสําเนาบตัรอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
ซึ่งรับรองสําเนา (กรณีที่งานลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพ วิศวกรรมควบคมุ) จํานวน  1 ฉบบั 
6. สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคาบคุมของผู้ควบคุมงาน ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณีที่งานมลีักษณะ 
ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) จํานวน  1 ฉบับ 
7. สําเนาโฉนดทีด่ิน ซึ่งจะทําการขุดดิน/ถมดิน จํานวน  1 ฉบับ 
8. แผนผังบริเวณที่จะทําการขุดดนิ/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบรเิวณข้างเคยีง พร้อมท้ังวิธีการขุดดินหรือถม
ดิน และการถมดิน จํานวน  3 ชุด 
 

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
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ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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การขอติดตั้งมาตรวดัน้ํา 
กองช่าง  เทศบาลตําบลหนองลาด 

งานธุรการ กองช่าง 
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 51 (1) และมาตรา 60 (2) แห่งเทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ประกอบกับเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลหนองลาด เรื่อง การบริหารจัดการน้ําประปาเทศบาลตําบลหนองลาด พ.ศ.2554 ผู้ใดประสงค์จะใช้น้ําประปาจะต้อง
ยื่นคําร้องขอใช้น้ําประปาต่อเจ้าหน้าที่ประปา ตามแบบและระเบียบที่กําหนดใช้ในเทศบัญญัตินี้ 
 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
   - ผู้ขออนุญาตยื่นคาํร้อง/พร้อมหลักฐาน 
2. การตรวจสอบเอกสาร 
    - เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานท่ี 
3. การพิจารณา 
   - เสนอผู้บริหารพจิารณาอนุมัต/ิดําเนินการตดิตั้ง 
4. การพิจารณาโดยหน่วยงานอ่ืน 
   - ชําระค่าธรรมเนยีม 

งานธุรการ กองช่าง 
โทรศัพท์ : 042-782909 

 
ระยะเวลารวมดําเนินการรวม 4 วัน 
 

 
 

1. บัตรประจาํตัวประชาชนพร้อมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ 
 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าสํารวจการใช้น้ําประปา  จํานวน 100 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมในการตดิตั้งมาตรน้ํา  จํานวน 100 บาท 
3. ค่าประกันมาตรวัดน้ํา จํานวน 500 บาท 
 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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การขออนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลหนองลาด 

งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
โทรศัพท ์: 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 กําหนดว่าการประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ที่มีประสงค์จะประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ต้องยื่นขออนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะดําเนินการได้ 
 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ  
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลกัฐานถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง (ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีได้รับคาํขอ)  
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจสขุลักษณะ (ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เอกสารครบถ้วน)  
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต/ไม่อนุญาต (ภายใน 2 วัน) 

งานธุรการ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   
โทรศัพท์ : 042-782909 

 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเ่กิน 48 วัน 
 

 
 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาต  จํานวน 1 ฉบบั 
2. สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับใบอนุญาต  จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)  จํานวน 1 ฉบับ 
4. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบกรณผีู้ขอรับใบอนุญาต ไม่สามารถดําเนินการด้วยตัวเอง  
จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็นที่ตั้งสถานท่ีประกอบการ/สญัญาเช่าพ้ืนท่ี  จํานวน 1 ฉบับ 
6. แผนผังแสดงบรเิวณสถานประกอบการ จํานวน 1 ฉบับ 
7. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ 
 

อัตราค่าธรรมเนยีมตามที่เทศบญัญัติที่กําหนดไว ้
 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
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การขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พ้ืนท่ีเกิน 200 ตร.ม.) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลหนองลาด 

งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
โทรศัพท์ : 042-782909 

วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 กําหนดว่าการจัดตั้งสถานที่จําหน่าย อาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ที่มีประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จําหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร ต้องยื่นขออนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะดําเนินการได้ 
 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 
200 ตร.ม.) (ระยะเวลา 1 วัน)  
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลกัฐานถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง (ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีได้รับคําขอ) 
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจสุขลักษณะ (ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เอกสารครบถ้วน)  
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต/ไม่อนุญาต (ภายใน 2 วัน) 

งานธุรการ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   
โทรศัพท์ : 042-782909 

 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเ่กิน 48 วัน 
 

 
 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาต  จํานวน 1 ฉบบั 
2. สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับใบอนุญาต จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ 
4. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบกรณ ีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการด้วยตัวเอง  
จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็นที่ตั้งสถานท่ีประกอบการ/สญัญาเช่าพ้ืนท่ี  จํานวน 1 ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทย์ของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาํหน่าย จํานวน 1 ฉบับ 
 

พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 300 ตร.ม. จํานวน 2,000 บาท 
พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 300 ตร.ม. จํานวน 3,000 บาท 
 

 
ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้น สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  
1.สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาด  
2.หน่วยงานให้บริการข้างต้น โทรศัพท์ : 012-782909  
3.เว็บไซต์ https://www.nongladwarich.go.th 
 


