
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า  ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
สำานักงานเทศบาลตำาบลแพด



ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ  
ข้าพระพุทธเจ้า  ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

สำานักงานเทศบาลตำาบลแพด



คํานํา

 ดวยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 

๒๕๕๘  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ ๑๓๒  ตอนที่ ๔ ก ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  

มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว  ไดกําหนดใหผู

อนญุาตตามกฎหมายจดัทาํคูมอืสาํหรบัประชาชนในเรือ่งของการอนญุาตทกุประเภท  เพือ่เผยแพร

ใหประชาชนไดทราบและเขาใจถงึรายละเอยีดของเอกสารและหลกัฐานทีจ่าํเปนตองใชยืน่  รวมทัง้

กาํหนดขัน้ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาของเจาหนาท่ีไวอยางชดัเจน  และประชาชนกจ็ะตอง

ยื่นคําขออนุญาตตามคูมือสําหรับประชาชนในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเทศบาลตําบลแพด  ไดดําเนินการจัด

ทําคูมือสําหรับประชาชนและปดประกาศคูมือสําหรับประชาชนไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดใหยื่น

คําขออนุญาตในเรื่องนั้นๆ และเผยแพรทางส่ืออิเล็กทรอนิกส  ตามที่กฎหมายกําหนด ครบทุก

กระบวนงานที่ใหบริการแลว  

 คูมือสําหรับประชาชนฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนการประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจ  

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลแพด สรางความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการ  ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่  เปดเผยขั้นตอน  ระยะเวลาใหประชาชนทราบ และ

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญ และประชาชนมาขอรับบริการมากท่ีสุด  เทศบาลตําบลแพด 

หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฯ ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอประชาชนตอไป  

เทศบาลตําบลแพด



สารบัญ

   หนา

คํานํา   

สารบัญ  

สารจากนายกเทศมนตรี   

สารจากประธานสภา   

สารจากปลัดเทศบาล   

โครงสรางสวนราชการ  

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานเทศบาลตําบลแพด 

คูมือสําหรับประชาชน (การพิจารณาอนุญาต  อนุมัติที่สําคัญ)

 - การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

 - การขอรับการสงเคราะหผูพิการ  

 - การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส  

 - การใหบริการขอมูลขาวสารของทางราชการ  

 - การรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข  

 - การรับชําระภาษีบํารุงทองที่  

 - การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

 - การรับชําระภาษีปาย  

 - การทะเบียนพาณิชย  

 - การแจงขุดดิน  

 - การแจงถมดิน  

 - การขออนุญาตกอสรางอาคาร  

นายเสกสรรค  โกษากุล 

 ปลัดเทศบาลตําบลแพด

นางสาวถาวรวดี  ศรีสุราช 

 รองปลัดเทศบาลตําบลแพด

นายกาเนก   พุทธวงษา 

 ผูอํานวยการกองชาง

นายขันติ   กรโสภา 

 ผูอํานวยการกองการศึกษา

นางเพ็ญพาณี   พรมมิตร 

 หัวหนาฝายบริหารงานคลัง

นางสาวปยะมาศ   ศรีภัย 

 หัวหนาฝายอํานวยการ

นายวิรัตน  แดนนารัตน 

 หัวหนาฝายการโยธา

นางบุญญารักษ  กลางเมืองพล 

 นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ

วาที่ ร.ท.จรัสเพ็ง  อุตธรรม 

 นิติกรชํานาญการ  

นายไพฑูรย  ศรีบัวลา 

 นายกเทศมนตรีตําบลแพด 

นายจิราวัฒน  จามสีทา 

 ประธานสภาเทศบาลตําบลแพด

นายนที   วรรณสุข 

 รองนายกเทศมนตรีตําบลแพด

นายดนัย   แกวทน 

 รองนายกเทศมนตรีตําบลแพด

นายพรชัย   บัวปดชา 

 เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายไสว   โทอิ้ง 

 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา
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นายกเทศมนตรีตําบลแพด

ÊÒÃ¨Ò¡...

 กราบเรียนพี่นองประชาชนชาวตําบลแพดที่เคารพยิ่ง  กอนอื่นกระผมตองกราบขอบพระคุณพี่นองชาว

ตําบลแพดที่ไดใหความไววางใจผมพรอมคณะผูบริหารตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพดทุกทาน  

ใหโอกาสเขามาบริหารจัดการงานของเทศบาลตําบลแพดในวาระนี้  ซึ่งรวมแลวเปนเวลากวา ๑๐ ป

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น  กระผมและคณะผูบริหารไดใชความพยายามอยางยิ่ง  อยางสุดความสามารถที่ตอง

สรางสรรคงานการพฒันาพืน้ทีท่ี่รบัผดิชอบจาํนวนทัง้ ๑๗ หมูบาน  ซึง่มากกวา ๑๐๗ ตารางกโิลเมตร  ใหเกดิการเปลีย่นแปลง

ไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทุกๆ ดาน  เปนตนวา ดานโครงสรางพื้นฐาน  การคมนาคม การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม  

การศึกษา  วัฒนธรรม  การสงเสริมสุขภาพ  งานใหบริการดานสวัสดิการสังคม  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการ

จัดการบริหาร ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการของเทศบาล  โดยยึดการปฏิบัติ

ที่วา “ตั้งใจ  มุงมั่น  สรางสรรค  จริงจัง”

 กระผมหวังเปนอยางยิ่งวา  วารสารคูมือฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนของชาวตําบลแพดไดศึกษา

และเปนคูมือในการติดตอขอรับบริการกับเทศบาลตําบลแพด  สามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพการใหบริการของเทศบาล

ตําบลแพด  สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่  เปดเผยขั้นตอน  ระยะเวลาให

ประชาชนทราบ  เพื่อเปาหมายอันสําคัญ คือ “การอํานวยความสะดวกใหแกพี่นองประชาชน”

 ทายนี้  กระผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่นองชาวตําบลแพดเคารพนับถือ บูชา เคารพ กราบไหว  จงดลบันดาล

ใหพี่นองทั้งหลายจงประสพความสุขสวัสดิ์  เจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ  ตลอดไป

  นายไพฑูรย  ศรีบัวลา

  นายกเทศมนตรีตําบลแพด
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ประธานสภาเทศบาลตําบลแพด

ÊÒÃ¨Ò¡...

 จากวันที่กระผม นายจิราวัฒน  จามสีทา  ประธานสภาเทศบาลตําบลแพดและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด  

ไดรับความไววางใจจากพี่นองชาวตําบลแพดใหเขามาทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ  ตรวจสอบการบริหารราชการ

ของฝายบริหารในหวงระยะเวลา ๓ ปกวา  สภาเทศบาลตําบลแพดไดรับอนุมัติโครงการที่สําคัญและตามความตองการ

ของพี่นองชาวตําบลแพด  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรที่วางไว

 การทําหนาที่ของกระผมและสมาชิกสภาเทศบาลแพดทุกทานมีความจริงใจและไดต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม

ความสามารถ  โดยยึดถือประโยชนสุขของพี่นองชาวตําบลแพดเปนหลัก

 กระผมในฐานะตัวแทนฝายนิติบัญญัติ  ขอขอบคุณทุกฝายที่ไดระดมความคิดระดมสรรพกําลังอยางเต็ม

ความสามารถ  เพื่อพฒันาเทศบาลตําบลแพดใหมคีวามเจริญกาวหนา  เพือ่ตอบสนองนโยบาย  Thailand ๔.๐ ของรัฐบาล  

และสุดทายนี้กระผมและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพดขอสัญญาวา  ในหวงระยะเวลาการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูจะ

ปฏบิตังิานดวยความมุงมัน่อยางเตม็กาํลงัความสามารถ  เพือ่ประโยชนสขุ  อยูด ี กนิด ี ของพีน่องประชาชนชาวตาํบลแพด

ทุกทาน  ขอขอบคุณครับ

      

  นายจิราวัฒน  จามสีทา

  ประธานสภาเทศบาลตําบลแพด
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ปลัดเทศบาลตําบลแพด

ÊÒÃ¨Ò¡...

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนหนวยงานของทางราชการทีม่คีวามสาํคญัและมคีวามใกลชดิกบัพีน่องประชาชน

ในตาํบลมากทีส่ดุ  เพราะเปนหนวยงานทีม่ทีัง้งบประมาณและบคุลากรตลอดจนวสัดแุละอปุกรณตางๆ  ในการ

รับใชและดูแลพี่นองประชาชนโดยมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายไดกําหนด  ไมวาจะเปนเรื่องการบํารุงรักษาทางบก  ทาง

นํ้า  การรักษาความสะอาดกําจัดขยะมูลฝอย ปองกันและระงับโรคติดตอ สงเสริมเด็ก สตรี เยาวชน  ผูสูงอายุ  บํารุงศิลปะ  

จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  และหนาที่อื่นที่กฎหมายไดบัญญัติไวอีกมากมาย

 เทศบาลตําบลแพด  ก็เปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกประเภทหนึ่ง  ที่มีหนาที่และความรับผิดชอบ

ตามกฎหมายที่จะตองดูแลและรับใชพี่นองประชาชนในเขตตําบลแพด  โดยมีตัวแทนฝายการเมืองไมวาจะเปนฝายบริหาร

หรอืสมาชกิสภาเทศบาลตาํบลแพดทีม่าจากการเลอืกตัง้ของพีน่องประชาชน มหีนาทีก่าํหนดนโยบายทีม่าจากความตองการ

ของพี่นองประชาชนและมีฝายขาราชการที่มีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเปนไปตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไว  เพื่อใหเกิดประโยชนแกพี่นองประชาชนชาวตําบล

แพดตอไป

  นายเสกสรรค   โกษากุล

  ปลัดเทศบาลตําบลแพด
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คณะผูบริหาร

นายไพฑูรย ศรีบัวลา 

นายกเทศมนตรีตําบลแพด

นายนที วรรณสุข

รองนายกเทศมนตรีตําบลแพด

นายดนัย แกวทน 

รองนายกเทศมนตรีตําบลแพด

นายพรชัย บัวปดชา  

เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแพด

นายไสว โทอิ้ง  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแพด
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สมาชิกสภาทองถิ่น เขต ๑ , ๒

นายจิราวัฒน จามสีทา   

ประธานสภา

นายยุดทะยา ศรีสุราช
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด เขต ๒

นางกลมศิลป แกวนา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด เขต ๒

นายคําสิงห ปลาทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด เขต ๒

นายกําพล โทอิ้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด เขต ๒

นายอิทธิพล แสงสีบับ  

รองประธานสภาเทศบาลตําบลแพด

นางกลมศิลป แกวนา  

เลขานุการสภาฯ

นายบุญชนะ เทพรักษ  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด เขต ๑

นายเสด็จ มาวิเศษ  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด เขต ๑

นายอวยชัย ศรีสวัสดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด เขต ๑

นายสถิตย จําปาศิลป 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด เขต ๑

นายอิทธิพล แสงสีบับ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด เขต ๒

นายสาคร ลาแอน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด เขต ๑

นายจิราวัฒน จามสีทา  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด เขต ๒

นายวิไลวัล วงคแดง  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด เขต ๑
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ผูปกครองทองที่ 

(กํานัน/ผู ใหญบาน  ในเขตตําบลแพด)

หมูที่ ช� อ -สกุล บาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท

 ๑ นางพิสมัย  แสงสุวรรณ แพด ผูใหญบาน  ๐๖๓ ๐๕๗๘๓๕๓

 ๒ นายปานชัย  ปุริยะวงค ตาด ผูใหญบาน ๐๘๑ ๐๕๒๒๗๖๖

 ๓ นายสลัด  พาตา ดอนกลาง ผูใหญบาน ๐๘๐ ๐๑๑๔๗๙๖

 ๔ นายบุญไทย อัคจันทร ดงอี่ดอย ผูใหญบาน ๐๖๒ ๑๔๖๘๑๙๘

 ๕ นายทวีศักดิ์  วงศกระโซ สามแยกพัฒนา ผูใหญบาน ๐๙๓ ๔๘๔๗๘๒๔

 ๖ นายอําคา  ลอดซอง ฝาง ผูใหญบาน ๐๙๓ ๔๒๙๕๕๔๗

 ๗ นายสมศักดิ์  ปวันนา กุดจาน ผูใหญบาน ๐๘๔ ๗๗๐๕๐๓๔

 ๘ นายเชิดศักดิ์  ไกรยะวรรณ โนนสะอาด ผูใหญบาน ๐๘๔ ๘๘๗๙๗๑๔

 ๙ นายพัฒนา  รามคํา ดงบัง กํานันตําบลแพด ๐๘๗ ๙๕๕๗๙๖๗

 ๑๐ นายสายยัน  เประยะโพธิเดช โนนไทรทอง ผูใหญบาน ๐๘๗ ๘๖๔๘๕๙๙

 ๑๑ นายสุรสิทธิ์  ทองกันหา วังชมพู ผูใหญบาน ๐๙๑ ๕๗๑๕๔๘๙

 ๑๒ นายพิชิต  อินไชยา ประชาสามัคคี ผูใหญบาน ๐๘๕ ๗๕๔๖๐๖๘

 ๑๓ นายออนศรี  พลสวัสดิ์ พรสวรรค ผูใหญบาน ๐๘๒ ๘๕๙๑๑๗๒

 ๑๔ นายแยม  สะแสงสาร นานิยม ผูใหญบาน ๐๘๒ ๘๕๗๗๐๓๐

 ๑๕ นายสมหวัง  ออนตา ดงบังใต ผูใหญบาน ๐๘๕ ๗๕๗๓๒๕๓

 ๑๖ นายคําภา  สังขทอง โนนคะนึง ผูใหญบาน ๐๘๙ ๙๕๙๐๑๗๙

 ๑๗ นายพูลสมัย  จําปาศิลป ตาดเหนือ ผูใหญบาน ๐๘๗ ๒๒๐๒๕๑๑
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หัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลแพด

นางเบญจมาศ  ปางละออ

ผูอํานวยการกองคลัง

นางสาวถาวรวดี  ศรีสุราช

รองปลัดเทศบาลตําบลแพด

นายเสกสรรค  โกษากุล

ปลัดเทศบาลตําบลแพด

นายกาเนก  พุทธวงษา

ผูอํานวยการกองชาง

นางสาวปยะมาศ  ศรีภัย
หัวหนาฝายอํานวยการ

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด

นายขันติ   กรโสภา

ผูอํานวยการกองการศึกษา
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พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง สังกัดสํานักปลัดเทศบาลตําบลแพด

ลําดับที่ ช� อ -สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท

 ๑ นางสาวปยะมาศ  ศรีภัย หัวหนาฝายอํานวยการฯ ๐๘๗ ๙๔๖๔๖๓๕

 ๒ วาที่รอยโท จรัสเพ็ง อุตธรรม นิติกรชํานาญการ ๐๖๔ ๕๑๒๙๙๖๙

 ๓ นายสามารถ  ศรีวิลัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ๐๘๒ ๘๖๙๖๑๖๙

 ๔ นายชุติเดช  ยะภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๐๖๓ ๖๓๕๙๖๙๐

 ๕ นายยุทธชาติ วงศคําจันทร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๐๘๙ ๕๖๙๓๔๘๐

 ๖ นายทศพล  ภูรัพพา เจาพนักงานปองกันฯ ๐๘๖ ๖๔๓๘๑๖๐

 ๗ นางสาวพรพิมล ปาระลี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๐๘๙ ๘๑๗๓๘๔๕

 ๘ นางสาววิภาณี  ฉลาดลํ้า ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ ๐๘๐ ๗๔๑๙๖๓๕

 ๙ นางสาวธราภรณ  บับพาน ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ๐๙๕ ๓๔๙๐๘๓๒

 ๑๐ นางสาวบุญมาก  สะแสงสาร ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล ๐๙๖ ๖๔๐๗๗๖๕

 ๑๑ นางสาวสุดธิดา  ยืนยงค ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ๐๘๕ ๕๗๕๑๙๖๕

 ๑๒ นายพิสิษฐ  ศรีบัวลา ผูชวยเจาหนาที่ปองกันฯ ๐๘๗ ๒๒๑๖๖๔๒

 ๑๓ นายสําเนียง  ประชา พนักงานขับรถยนตสวนกลาง ๐๘๗ ๒๓๓๔๖๑๑

 ๑๔ นายวัชราวุฒิ  อุนเบา พนักงานขับรถขยะ ๐๙๒ ๙๑๕๗๐๒๙

 ๑๕ นายชาติชัย  แกวกัลยา พนักงานขับรถดับเพลิง ๐๘๙ ๕๗๖๖๑๓๕

 ๑๖ นายชํานาญ  ดําบรรณ คนสวน ๐๖๒ ๕๓๙๘๓๕๕

 ๑๗ นางสาวกนกพร  แกวกันยา คนครัว ๐๘๒ ๘๕๘๖๐๒๒

 ๑๘ นายจรูญ  ทองใบใหญ ยาม ๐๘๒ ๘๓๖๖๒๙๒

 ๑๙ นายนัฐวุฒิ  พึ่งกระโทก คนงานทั่วไป ๐๙๔ ๒๑๘๘๐๗๖

 ๒๐ นายจันทา  กิ่งนาคม คนงานประจํารถขยะ ๐๘๗ ๒๓๐๑๑๗๘

 ๒๑ นายทองหลาว  เสตสิงห พนักงานดับเพลิง ๐๘๔ ๗๘๘๒๗๒๓

 ๒๒ นายกองศรี  ถิ่นอํานาจ พนักงานดับเพลิง ๐๘๘ ๐๖๓๐๖๘๕
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พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง กองคลังเทศบาลตําบลแพด

ลําดับที่ ช� อ -สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท

 ๑ นางเบญจมาศ  ปางละออ ผูอํานวยการกองคลัง ๐๙๑ ๘๖๒๔๘๔๘

 ๒ นางเพ็ญพาณี  พรมมิตร หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ๐๘๑ ๙๖๕๒๒๖๙

 ๓ นายอภิวัฒน  โพธิวัฒน เจาพนักงานจัดเก็บรายไดฯ ๐๘๕ ๖๔๘๘๒๙๒

 ๔ นางบุญญารักษ กลางเมืองพล นักวิชาการจัดเก็บรายไดฯ ๐๙๘ ๑๖๗๘๑๑จ

 ๕ นางอํานวย  สายเสน นักวิชาการเงินและบัญชีฯ ๐๖๑ ๑๔๕๐๘๖๓

 ๖ นางสาวจารุวรรณ ไกรยวรรณ ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ๐๙๕ ๑๖๙๐๒๘๗

 ๗ นางสรศาสตร  สุรินทร ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได ๐๘๙ ๐๕๔๕๒๒๗

 ๘ นางสาวปาริชาติ รมเกษร ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี ๐๘๕ ๖๘๑๗๙๘๙
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พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง กองชางเทศบาลตําบลแพด

ลําดับที่ ช� อ -สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท

 ๑ นายกาเนก  พุทธวงษา ผูอํานวยการกองชาง ๐๖๒ ๙๘๓๙๒๓๒

 ๒ นายวิรัตน  แดนนารัตน หัวหนาฝายการโยธา ๐๘๒ ๑๒๓๕๔๕๐

 ๓ นายวิโรจน  โคตสิงห ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ๐๘๗ ๒๒๙๔๖๔๒

 ๔ นายแทนไทย  ศรีสุราช ผูชวยชางไฟฟา ๐๘๑ ๗๙๙๑๑๖๘

 ๕ นายวสันต  เรืองชัย คนงานทั่วไป ๐๘๙ ๕๗๕๑๕๗๘

 ๖ นายทิชากร สุขรมย ผูชวยชางโยธา ๐๙๘ ๒๔๕๔๐๔๕

 ๗ นายสมสวน  เทพรักษ พนักงานขับรถกระเชาไฟฟา ๐๖๑ ๑๒๘๗๓๕๕
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พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง กองการศึกษาเทศบาลตําบลแพด

ลําดับที่ ช� อ -สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท

 ๑ นายขันติ กรโสภา ผอ.กองการศึกษา ๐๘๑ ๙๖๔๗๔๒๐

 ๒ นายภูเบศ  ศรีสุราช หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ ๐๘๖ ๒๒๕๖๒๗๕

 ๓ นางสาวพิศสมัย พวงปญญา นักวิชาการศึกษาฯ ๐๙๗ ๑๐๑๘๘๑๑

 ๔ นายจิตกร  กิ่งชัยวงค ผูชวยนักวิชาการศึกษา ๐๘๐ ๖๒๖๑๔๔๐

 ๕ นางนิรมล  พรมวัง ครู (คศ.๑) ๐๙๒ ๘๕๑๔๐๗๗

 ๖ นางสาวสงวน  สกุลเดช ครู (คศ.๑) ๐๘๗ ๒๑๗๙๗๕๒

 ๗ นางสาวรัชกร  บับพาน ครู (คศ.๑) ๐๙๑ ๐๕๑๖๑๑๒

 ๘ นางสาวนันทนา  แสงสีบับ ครู (คศ.๑) ๐๘๕ ๗๔๔๒๑๐๘

 ๙ นางปุณยนุช ทองกันหา ครู (คศ.๑) ๐๙๙ ๕๗๔๓๖๓๙

 ๑๐ นางสุภลักคณา อินไชยา ครู (คศ.๑) ๐๙๕ ๘๕๖๙๔๗๑

 ๑๑ นางพรเพชร  บรรยงค ครู (คศ.๑) ๐๙๓ ๔๑๔๙๘๓๑

 ๑๒ นางวารินทร  บับพาน ครู (คศ.๑) ๐๙๕ ๖๖๓๒๔๒๓

 ๑๓ นางอาริสา บุตรบุญมา ครู (คศ.๑) ๐๘๒ ๘๕๒๓๑๙๐

 ๑๔ นางธรรมสรณ  เจียมไพเราะ ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ๐๖๑ ๕๗๐๗๘๔๑

 ๑๕ นางจิรนันท  ฉัตรศรี ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ๐๙๐ ๘๕๖๔๘๕๒

 ๑๖ นางสุดารัตน   สัพโส ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ๐๙๖ ๑๘๔๙๙๓๙

 ๑๗ นางสาวบุษบา จันทรเพ็งเพ็ญ ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ๐๙๑ ๐๖๐๕๒๓๐

 ๑๘ นางภัณฑิรา  ยุวะบุตร ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ๐๙๕ ๒๗๐๕๐๗๕

 ๑๙ นายเฉลิมศักดิ์ กองนางอม คนงานตกแตงสวน ๐๘๕ ๗๔๕๘๓๑๙
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลแพด  

อําเภอคําตากลา  จังหวัดสกลนคร

 เทศบาลตําบลแพด  หรือเดิมคือองคการบริหารสวนตําบลแพด จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งอยู

ที่ ถนนสายหนองแวง  – นาฮี (สน.๓๐๐๕) กิโลเมตรที่  ๑๔ เลขที่ ๑๐๓ หมูที่ ๑  บานแพด ตําบลแพด อําเภอคําตากลา   

จังหวัดสกลนคร และไดรับการยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลแพด  เปนเทศบาลตําบลแพด เมื่อวันที่  ๒๗ ตุลาคม  

๒๕๕๒  ปจจุบันตั้งอยู  เลขที่ ๑๗๑  หมู ๑๑  บานวังชมพู ตําบลแพด  อําเภอคําตากลา  จังหวัดสกลนคร

 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

 ๑. ที่ตั้ง เทศบาลตําบลแพด เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑ ใน  ๕  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ

คําตากลา และเปนเทศบาลแหงที่ ๒ ของอําเภอคําตากลา  จังหวัดสกลนคร  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต และหางจาก

ที่วาการอําเภอคําตากลา ประมาณ  ๑๘  กิโลเมตร  ระยะหางจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ  ๑๑๔  กิโลเมตร

 ๒. เนื้อที่ เทศบาลตําบลแพด มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๗ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๖๖,๘๗๕ ไร มีอาณาเขตดังนี้

 ทิศเหนือ  ติดกับตําบลหนองบัวสิม อําเภอคําตากลา

 ทิศใต  ติดกับตําบลนาซอ ตําบลนาคํา อําเภอวานรนิวาส

 ทิศตะวันออก ติดกับตําบลนาฮี อําเภออากาศอํานวย

 ทิศตะวันตก ติดกับตําบลหนองแวงใต ตําบลหนองแวง อําเภอวานรนิวาส และตําบลคําตากลา

 ๓. ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตําบลแพด เปนพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด พื้นที่ตอนบน

ทางทิศเหนือเปนที่ราบลุม พื้นที่สูงจากระดับนํ้าทะเล ๐.๒๐ เมตรแหลงนํ้าตามรรมชาติ มีหวยกลอย หวยโนด หวยตาด 

หวยกอก หวยปุง หวยกระดาง หวยปาหวาน หวยชุมเพ็ง หวยแคน หวยโกนเสือ หวยคํายาง หวยเสียด หวยกุดจาน หวย

แดง  อางเก็บนํ้าหวยกลอย อางเก็บนํ้าหวยปาหวาน การใชประโยชนในที่ดินจึงมีการทํานาปลูกขาว ปลูกไรทางตอนบน

ของตําบล และเปนที่เลี้ยงสัตว นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทางตอนใตและทางทิศตะวันออกของตําบลอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ

คือปาดงอีบาง ปาดงคําพู แลปาดงคํากั้ง

 ๔. จํานวนหมูบาน เทศบาลตําบลแพด แบงการปกครองออกเปน ๑๗ หมูบานรายชื่อหมูบานมีดังนี้

หมูที่ ช� อหมูบาน หมูที่ ช� อหมูบาน

๑

๓

๕

๗

๙

๑๑

๑๓

๑๕

๑๗

บานแพด

บานดอนกลาง

บานสามแยกพัฒนา

บานกุดจาน

บานดงบัง

บานวังชมพู

บานพรสวรรค

บานดงบังใต

บานตาดเหนือ

๒

๔

๖

๘

๑๐

๑๒

๑๔

๑๖

บานตาด

บานดงอีดอย

บานฝาง

บานโนนสะอาด

บานโนนไทรทอง

บานประชาสามัคคี

บานนานิยม

บานโนนคะนึง
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 ๕. อัตรากําลัง ( ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ )
  ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น  รวมทั้งสิ้น     จํานวน   ๒๘   คน

  พนักงานจางตามภารกิจ               รวมทั้งสิ้น     จํานวน   ๒๐   คน

  พนักงานจางทั่วไป                       รวมทั้งสิ้น     จํานวน   ๑๑   คน

  อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน           รวมทั้งสิ้น     จํานวน   ๙๐   คน

                             (       )    มี       (       ) ไมมี   นายกเทศมนตรีตําบลแพด  มาจากการเลือกตั้ง

 ๖.  ประชากร เทศบาลตําบลแพด  มีประชากร ๑๐,๒๐๔ คน แยกเปนชาย ๕,๑๙๓ คน  เปนหญิง ๕,๐๑๑ คน    

มีความหนาแนนเฉลี่ย  ๙๕.๓๖  คน/ตารางกิโลเมตร จําแนกเปนรายหมูบานไดดังนี้

 ประชากร  จําแนกรายหมูบานของ เทศบาลตําบลแพด อ.คําตากลา จ.สกลนคร 

 ๗. การศึกษา
  ๓.๑ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแพด มี

โรงเรียนในระดับการศึกษาตางๆ ดังนี้

  - โรงเรียนระดับประถมศึกษา มี ๕ แหง ดังนี้

   ๑. โรงเรียนแพดพิทยารัตน ๒. โรงเรียนบานตาด ๓. โรงเรียนบานดงอีดอย

หมูที่ ช� อหมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม

๑. แพด ๑๕๘ ๓๐๘ ๓๑๗ ๖๒๕

๒. ตาด ๑๙๐ ๒๗๗ ๒๘๓ ๕๖๐

๓. ดอนกลาง ๙๐ ๑๙๓ ๑๘๑ ๓๗๔

๔. ดงอี่ดอย ๒๒๓ ๓๘๓ ๓๗๓ ๗๕๖

๕. สามแยกพัฒนา ๒๐๕ ๓๖๘ ๓๗๒ ๗๔๐

๖. ฝาง ๒๑๓ ๑๖๓ ๑๔๔ ๓๐๗

๗. กุดจาน ๒๐๔ ๓๒๖ ๓๒๕ ๖๕๑

๘. โนนสะอาด ๒๓๓ ๔๑๖ ๔๑๓ ๘๒๙

๙. ดงบัง ๒๒๗ ๓๙๔ ๓๗๕ ๗๖๙

๑๐. โนนไทรทอง ๑๖๕ ๒๖๓ ๒๗๗ ๕๔๐

๑๑. วังชมพู ๑๗๒ ๓๑๒ ๒๙๙ ๖๑๑

๑๒. ประชาสามัคคี ๒๓๕ ๔๙๑ ๔๖๑ ๙๕๒

๑๓. พรสวรรค ๑๙๐ ๒๕๓ ๒๑๖ ๔๖๙

๑๔. นานิยม ๑๗๕ ๓๒๐ ๓๐๒ ๖๒๒

๑๕. ดงบังใต ๑๖๐ ๒๘๔ ๒๘๐ ๕๖๔

๑๖. โนนคะนึง ๘๗ ๑๖๙ ๑๔๗ ๓๑๖

๑๗. ตาดเหนือ ๑๓๑ ๒๗๓ ๒๔๖ ๕๑๙

รวม ๓,๐๕๘ ๕,๑๙๓ ๕,๐๑๑ ๑๐,๒๐๔
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   ๔. โรงเรียนบานดงบัง  ๕. โรงเรียนบานกุดจาน

  - โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ โรงเรียน

   ๑. โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี

 ๓.๒  สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลแพด ในพื้นที่ของตําบลแพด  มีศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก (เด็กกอนวัยเรียน) ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ เทศบาลตําบลแพด จํานวน  ๖  แหง  ดังนี้  

 ๘. ขอมูลอื่น ๆ

  การเลือกตั้ง

  ตําบลแพด  อําเภอคําตากลา  มีการเลือกตั้งที่ผานมา  ดังนี้

  (๑)  การเลือกตั้งสมาชิกสภา (อบต.) และนายก อบต. เมื่อวันที่ ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๔๘                                

  (๒)  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)  เมื่อวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๔๙ 

  (๓)  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.)  เมื่อวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๔๙

  (๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กรณีจัดตั้งหมูบานใหม  หมูที่ ๑๖ และ ๑๗   

   เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 

  (๕) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)  เมื่อวันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 

  (๖) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.)  เมื่อวันที่   ๒   มีนาคม   ๒๕๕๐

  (๗)  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด(อบจ.) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑

  (๘)  การเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เขต ๓) เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒  

  (๙)  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด และนายกเทศมนตรีตําบลแพด 

   เมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๓

  (๑๐) การเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เขต ๒) เมื่อวันที่  ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๕  

  (๑๑) การเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เขต ๑) เมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

  (๑๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแพด และนายกเทศมนตรีตําบลแพด  

   เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๗

สถานศึกษาในสังกัด ทต.แพด ที่ตั้งศูนยฯ จํานวนเด็ก (คน)

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแพด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดจาน-

โนนสะอาด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงบัง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงอีดอย

หมูที่ ๑ ตําบลแพด

หมูที่ ๑ ตําบลแพด

หมูที่ ๒ ตําบลแพด

หมูที่ ๗,๘ ตําบลแพด

หมูที่ ๙ ตําบลแพด

หมูที่ ๔ ตําบลแพด

๑๑๗

๒๙

๒๐

๒๓

๒๐

๒๓

รวม ทั้งหมด ๖ แหง ๒๓๒
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สําหรับประชาชน

งานที่ใหบร�การ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเง�นเบี้ยยังช�พผูสูงอายุคูมือ
    หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   งานสวัสดิการสังคม/สํานักปลัด  เทศบาลตําบลแพด 

ขอบเขตการใหบริการ 

 สถานที่/ชองทางการใหบริการ  ระยะเวลาเปดใหบริการ  ณ งานสวัสดิการสังคม/สํานักปลัด เทศบาลตําบลแพด  โทรศัพท: 

๐๔๒-๗๐๔๖๔๘  โทรสาร: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๗  วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ 

-๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

         ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๒  

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๖๐  ใหผูสูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่น

คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น หรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกป

 หลักเกณฑ

 ๑. มีสัญชาติไทย

 ๒. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน

 ๓. มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

 ๔. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

  ในการยืน่คาํขอรบัลงทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสงูอาย ุผูสงูอายจุะตองแสดงความประสงคขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสูงอายโุดย

วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้

 ๑. รับเงินสดดวยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ

 ๒. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจ

จากผูมีสิทธิ

        วิธีการ

 ๑. ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเอง หรือ

มอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการได

 ๒. กรณผูีสงูอายทุีไ่ดรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสงูอายจุากองคกรปกครองสวนทองถิน่ในปงบประมาณทีผ่านมา ใหถอืวาเปนผูไดลง

ทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว

 ๓. ผูสงูอายผุูใดทีม่สีทิธไิดรบัเบีย้ยงัชพีผูสงูอายจุากองคกรปกครองสวนทองถิน่ทีต่นมภีมูลิาํเนาอยู ตอมาผูสงูอายนุัน้ไดยาย

ภูมิลําเนาไปอยูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหผูสูงอายุนั้นไปลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมนับตั้งแตวันที่ยายแตไมเกินเดือนพฤศจิกายนของปนั้น ๆ ทั้งนี้ ใหไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมในปงบประมาณถัดไป โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมแจงใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเดิมที่จายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุผูนั้นทราบเพื่อไมใหเกิดความซําซอน  ทั้งนี้ ในระหวางปงบประมาณใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเดิมที่จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยู ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นยังคงจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอไปจนกวาจะ

สิ้นปงบประมาณ

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

 ๑. การตรวจสอบเอกสาร

  ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในปงบประมาณถัดไป  หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน 

และเจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ

 ๒. การพิจารณา

  ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนให ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

 ๑. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา

 ๒. ทะเบียนบานพรอมสําเนา

 ๓. สมดุบญัชเีงินฝากธนาคารพรอมสาํเนา (กรณทีีผู่ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพี ผูประสงคขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสงูอายปุระสงคขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)

 ๔. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)

 ๕. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณี

มอบอํานาจใหดําเนินการแทน)

 ๖. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู

สูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอํานาจ) 
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งานที่ใหบร�การ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเง�นเบี้ยความพิการคูมือ
    หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   งานสวัสดิการสังคม/สํานักปลัด  เทศบาลตําบลแพด 

ขอบเขตการใหบริการ 

 สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ  ณ งานสวัสดิการสังคม/สํานักปลัด เทศบาลตําบลแพด  โทรศัพท: 

๐๔๒-๗๐๔๖๔๘  โทรสาร: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๗ วนัจนัทร ถงึ วนัศกุร(ยกเวนวนัหยดุทีท่างราชการกาํหนด) ตัง้แตเวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ 

น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิเบีย้ความพกิารใหคนพกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.

๒๕๕๓  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ใหคนพิการที่ไดจดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิต

คนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา  ณ ที่ทําการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป

 หลักเกณฑ 

 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้

 ๑.  มีสัญชาติไทย

 ๒.  มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน

 ๓. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ

 ในการย่ืนคาํขอลงทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ความพกิาร คนพกิารหรอืผูดแูลคนพกิารจะตองแสดงความประสงคขอรบัเงนิเบีย้ความ

พิการโดยรับเงินสดดวยตนเอง หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม 

ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี

 ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ ใหผูแทนโดย

ชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว

 วิธีการ

 ๑. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณใด  ใหคนพิการ หรือผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม 

ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ณ สถานที่และภายใน

ระยะเวลา ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด

 ๒. กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมา ใหถือวาเปนผูไดลง

ทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว

 ๓. ในกรณคีนพกิารซึง่ไดรบัเงนิเบีย้ความพกิารจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึง่และยายภมูลิาํเนาไปอยูองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่น หรือกรุงเทพมหานคร ใหคนพิการนั้นลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการดวยตนเองตอองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนมีภูมิลําเนา และใหไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมในเดือนถัดไป ทั้งนี้ 

องคกรปกครองสวนทองถิน่แหงใหมตองไดรบัการยนืยนัจากองคกรปกครองสวนทองถิน่เดมิทีจ่ายเงนิเบีย้ความพกิารเพือ่ไมใหเกดิ

ความซํ้าซอน
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ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

 ๑. การตรวจสอบเอกสาร

  ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการ   หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และเจาหนาที่ตรวจสอบ

คํารองขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ

 ๒. การพิจารณา

  ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนให ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

 ๑. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพรอมสําเนา

 ๒. ทะเบียนบานพรอมสําเนา

 ๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยความพิการ ผูประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค

ขอรับเงินผานธนาคาร)

 ๔. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของผู ดูแลคนพิการ 

ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน)

 ๕. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณี

ที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม 

ผูพิทักษ หรือผูอนุบาลแลวแตกรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
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งานที่ใหบร�การการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสคูมือ
    หนวยงานที่รับผิดชอบ   :  งานสวัสดิการสังคม/สํานักปลัด  เทศบาลตําบลแพด 

ขอบเขตการใหบริการ 

 สถานที่/ชองทางการใหบริการระยะเวลาเปดใหบริการ  ณ  งานสวัสดิการสังคม/สํานักปลัด เทศบาลตําบลแพด โทรศัพท: 

๐๔๒-๗๐๔๖๔๘ โทรสาร: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๗  วันจันทร ถึง วันศุกร  (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ 

-๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

กาํหนดใหผูปวยเอดสทีม่คีณุสมบตัคิรบถวนตามระเบยีบฯ และมคีวามประสงคจะขอรบัการสงเคราะหใหยืน่คาํขอตอผูบรหิารทอง

ถิ่นที่ตนมีผูภูมิลําเนาอยู กรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนิน

การก็ได

 หลักเกณฑ

 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้

 ๑.  เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว

 ๒.  มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ๓. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง

ไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูที่มีปญหาซํ้าซอน หรือผูที่อยูอาศัย อยูใน

พื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน

 วิธีการ

 ๑. ผูปวยเอดส ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ดวยตนเองหรือ มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได

 ๒. ผูปวยเอดสรบัการตรวจสภาพความเปนอยู คณุสมบตัวิาสมควรไดรบัการสงเคราะหหรอืไม โดยพจิารณาจากความเดอืด

รอน เปนผูที่มีปญหาซํ้าซอน หรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ

 ๓. กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู ถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบ ตองไปยื่นความประสงคตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

 ๑. การตรวจสอบเอกสาร

  ผูที่ประสงคจะขอรับการสงเคราะหหรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ     พรอมเอกสารหลักฐาน และเจาหนาที่ตรวจสอบ

คํารองขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ

 ๒. การพิจารณา

  - ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเปนอยู และคุณสมบัติ

  - ตรวจสภาพความเปนอยูและคุณสมบัติของผูที่ประสงครับการสงเคราะห
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  - จัดทําทะเบียนประวัติพรอมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณา

 ใชระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งสิ้นไมเกิน  ๑๕ วัน 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช

 ๑. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา

      ๒. ทะเบียนบานพรอมสําเนา

 ๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีที่ผูขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดสประสงคขอรับเงินผานธนาคาร)

 ๔. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)

 ๕. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณี

มอบอํานาจใหดําเนินการแทน)

 ๖. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีที่ผูขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดสประสงคขอรับเงิน

สงเคราะหผูปวยเอดสผานธนาคารของผูรับมอบอํานาจ)
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สําหรับประชาชน

งานที่ใหบร�การ การใหบร�การขอมูลขาวสารของทางราชการคูมือ
    หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   งานนิติการ/สํานักปลัด  เทศบาลตําบลแพด

ขอบเขตการใหบริการ 

 สถานที่/ชองทางการใหบริการ  ระยะเวลาเปดใหบริการ  ณ  งานนิติการ/สํานักปลัด เทศบาลตําบลแพด  โทรศัพท: ๐๔๒-
๗๐๔๖๔๘  โทรสาร: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๗  วันจันทร ถึง วันศุกร(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

 ความมุงหมายสาํคญัของพระราชบญัญตัขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุงโดยตรงตอการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน
เพือ่รองรบัสิทธกิารรบัรูของประชาชน หรอืมุงตอการจดัการความรู การพฒันาเครอืขายความรูจากขอมลูขาวสารของราชการ โดย
กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร โดยใหเก็บรักษาขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวยงานและตองจัด
พิมพเผยแพร จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูหรือเปดเผยเมื่อประชาชนรองขอตามลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารบางประเภท
ที่การเปดเผยอาจกระทบความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น
ไดและขอมลูขาวสารทัง้หลายเหลานี ้เมือ่มอีายคุรบเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด หนวยงานของรฐัมหีนาทีส่งมอบใหหอจดหมายเหตแุหง
ชาติ เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

 ๑. ยื่นคํารอง  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
 ๒. เจาหนาที่รับคํารอง ตรวจสอบเอกสาร
 ๓. เจาหนาที่ดําเนินการคนหาขอมูลจากระบบฐานขอมูลที่มีอยู
  - กรณีมีขอมูล ใหเจาหนาที่จัดเตรียมเอกสาร/ขอมูลสงใหผูขอรับบริการ
  - กรณไีมพบขอมลู หรอืไมมขีอมลูอยูในความรบัผดิชอบใหเจาหนาท่ีสงใบตดิตามเอกสารใหผูขอรบับรกิารเพือ่ประสาน
งานโดยตรงกับเจาของขอมูลนั้นๆแจงหนวยงานเจาของขอมูล/ผูมีอํานาจพิจารณา อนุมัติ
 ๔. เตรียมขอมูลที่ผูยื่นคํารองขอ
  - กรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการ  แลวเสร็จภายใน  ๑ ชั่วโมง เทศบาลฯจะแจงให
ผูรองขอทราบภายใน ๑๕ วัน พรอมทั้งกําหนดวันที่จะดําเนินการแลวเสร็จ
 ๕. แจงตอผูยื่นคํารองขอ เพื่อรับเอกสาร  

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 ๒. หนังสือมอบอํานาจ หรือคําพิพากษาหรือ คําสั่งศาล ซึ่งแสดงวาผูรองมีสิทธิในการยื่นคํารองขอได

คาธรรมเนียม     

 ตามประกาศเทศบาลตาํบลแพด เรือ่ง การกาํหนดและเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมการขอสาํเนา หรอื ขอสาํเนาคาํรบัรองถกูตอง
ของขอมูลขาวสารของราชการ
 - ขนาดกระดาษ เอ๔ คาธรรมเนียม หนาละไมเกิน   ๑       บาท
 - ขนาดกระดาษ เอฟ ๑๔  ,,                  ๑.๕     บาท
 - ขนาดกระดาษ บี๔   ,,                  ๒       บาท       
 -  ขนาดกระดาษ เอ๓   ,,                  ๓       บาท
 - ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ๒ ,,                  ๘       บาท
 - คํารับรองสําเนาถูกตอง  ,,                 ๕       บาท
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สําหรับประชาชน

งานที่ใหบร�การ  การรับเร�่องราวรองเร�ยนรองทุกขคูมือ
    หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   งานนิติการ/สํานักปลัด  เทศบาลตําบลแพด  

ขอบเขตการใหบริการ 

 สถานที่/ชองทางการใหบริการ  ระยะเวลาเปดใหบริการ  ณ  งานนิติการ/สํานักปลัด เทศบาลตําบลแพด  

โทรศัพท: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๘  โทรสาร: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๗   วันจันทร ถึง วันศุกร(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

         การรองเรียนรองทุกขเปนเรื่องที่ประชาชนขอใหความชวยเหลือ แกไข บรรเทาความเดือดรอน หรือตรวจสอบขอเท็จจริง อัน

เนื่องมาจากการไดรับความเดือดรอน ความไมเปนธรรมหรือพบเห็นการกระทําความผิดกฎหมาย และรวมถึงความขัดแยงระหวาง

ประชาชนกับประชาชน ประชาชนกับเจาหนาที่

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

 ๑. รับเรื่องราวรองทุกข

 ๒. แจงเรื่องไปยังหนวยงาน/เจาหนาที่รับผิดชอบ

 ๓. ดําเนินการแกไขและตอบกลับผูรองเรียนรองทุกข

 ใชระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งสิ้นไมเกิน  ๑๕ วัน 



คูมือสําหรับประชาชน
                         เทศบาลตําบลแพด

23

สําหรับประชาชน

งานที่ใหบร�การการรับชําระภาษีบํารุงทองที่คูมือ
    หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได/กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลแพด 

ขอบเขตการใหบริการ 

 สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ  ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได/กองคลัง  สํานักงานเทศบาล

ตําบลแพด  โทรศัพท/  โทรสาร: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๗ วันจันทร ถึง วันศุกร  (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ 

-๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

 ๑. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองที่

  ๑.๑ การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน

   (๑)  ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.๕) พรอมดวยหลักฐานท่ีตองใชตอเจา

พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน

   (๒) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือ

เจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม

   (๓) ผูมหีนาทีเ่สยีภาษหีรอืเจาของทีด่นิจะตองเสยีภาษภีายในเดอืนเมษายนของทกุป เวนแตกรณไีดรบัใบแจงการ

ประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภาษีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน

  ๑.๒ การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป

   (๑) เจาของทีด่นิยืน่คาํรองตามแบบ ภบท.๕ หรอื ภบท.๘ แลวแตกรณ ีพรอมดวยหลกัฐานตอเจาพนกังานประเมนิ

ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง

   (๒) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน

   (๓) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด

  ๑.๓ การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุ

อยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป

   (๑) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบ ภบท.๘ พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด ๓๐ วัน 

นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน

   (๒) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน

   (๓) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด

   (๔) การขอชาํระภาษีบาํรงุทองทีใ่นปถัดไปจากปท่ีมกีารประเมนิราคาปานกลางของท่ีดนิใหผูรบัประเมนินาํใบเสรจ็

รับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป
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      ๒.  กรณเีจาของทีด่นิไมเหน็พองดวยกบัราคาปานกลางทีด่นิ หรอืเมือ่ไดรบัแจงการประเมนิภาษบีาํรงุทองทีแ่ลว เหน็วาการ

ประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงานประเมินภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่

ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี

 ๓. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น

ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ

ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคํา

ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

 ๔. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยงัไมพจิารณาคําขอและยงันบัระยะเวลาดาํเนนิงานจนกวาผูยืน่คาํขอจะดาํเนนิการแกไขคาํขอหรอื

ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว

 ๕. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

 ๖. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

 ๑. ประเภท การตรวจสอบเอกสาร เจาของทรพัยสนิยืน่แบบแสดงรายการทรพัยสนิ (ภบท.๕ หรอื ภบท.๘) เพือ่ใหพนกังาน

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร

 ๒. ประเภท การพิจารณา   พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสินตามแบบแสดงรายการ (ภบท.๕ หรือ 

ภบท.๘) และแจงการประเมินภาษีใหเจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษี

 ใชระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งสิ้นไมเกิน  ๓๐

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

 ๑. บัตรประจําตัวประชาชน

 ๒. สําเนาทะเบียนบาน

 ๓. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน,น.ส.๓

 ๔. หนังสือรับรองนิติบุคคล

 ๕. หนังสือมอบอํานาจ

 ๖. ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชําระคาภาษีบํารุงทองที่ของปกอน
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สําหรับประชาชน

งานที่ใหบร�การการรับชําระภาษีโรงเร�อนและที่ดินคูมือ
    หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได/กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลแพด 

ขอบเขตการใหบริการ 

 สถานที่/ชองทางการใหบริการ  ระยะเวลาเปดใหบริการ  ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได/กองคลัง สํานักงานเทศบาล

ตําบลแพด โทรศัพท/โทรสาร: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๗  วันจันทร ถึง วันศุกร  (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ 

-๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีโรง

เรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ และที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น

นั้น โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

 ๑. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการชําระ

ภาษี 

 ๒. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.๒)

 ๓. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.๒) ภายในเดือนกุมภาพันธ

 ๔. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.๘)

 ๕. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)

 ๖. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน กรณีที่เจาของทรัพยสินชําระภาษี

เกินเวลาที่กําหนด จะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด

 ๗. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นได ภายใน ๑๕ วัน นับ

แตไดรับแจงการประเมิน โดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่เจาของทรัพยสิน

ยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.๙)

 ๘. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น 

ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคาํขอ

ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคํา

ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

 ๙. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยงัไมพจิารณาคําขอและยงันบัระยะเวลาดาํเนนิงานจนกวาผูยืน่คาํขอจะดาํเนนิการแกไขคาํขอหรอื

ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว

 ๑๐. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมอืเริม่นบัหลงัจากเจาหนาทีผู่รบัคาํขอไดตรวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

         ๑๑ จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

 ๑. ประเภท การตรวจสอบเอกสาร เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.๒) เพื่อใหพนักงาน

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
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 ๒. ประเภท การพจิารณา  พนกังานเจาหนาทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการทรพัยสนิตามแบบแสดงรายการทรพัยสนิ (ภ.ร.ด.

๒) และแจงการประเมินภาษีใหเจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษี 

 ใชระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งสิ้นไมเกิน   ๓๑ วัน 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช

 ๑. บัตรประจําตัวประชาชน

 ๒. สําเนาทะเบียนบาน

 ๓. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและท่ีดินพรอมสําเนา เชน โฉนดท่ีดิน ใบอนุญาตปลูกสราง หนังสือสัญญา

ซื้อขาย หรือใหโรงเรือนฯ

 ๔. หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนา เชน ใบทะเบียนการคา ทะเบียนพาณิชย ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

หรือใบอนุญาตประกอบกิจการคาของฝายสิ่งแวดลอม สัญญาเชาอาคาร 

 ๕. หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) พรอมสําเนา

 ๖. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
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สําหรับประชาชน

งานที่ใหบร�การการรับชําระภาษีปายคูมือ
    หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได/กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลแพด 

ขอบเขตการใหบริการ 

 สถานที/่ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร  ณ งานพฒันาและจดัเกบ็รายได/กองคลงั  สาํนกังานเทศบาลตาํบล

แพด  โทรศพัท/ โทรสาร: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๗ วนัจนัทร ถงึ วนัศกุร (ยกเวนวนัหยดุทีท่างราชการกาํหนด) ตัง้แตเวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ 

น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

         ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปายแสดงชื่อ 

ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได โดยมี

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

 ๑. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

 ๒. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. ๑)

 ๓. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. ๑) ภายในเดือนมีนาคม

 ๔. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. ๓)

 ๕. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)

 ๖. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน ๑๕ วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงินเพิ่ม

 ๗. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน ๓๐ วัน นับแตได

รับแจง  การประเมิน เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. ๕) ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต

วันที่ไดรับอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐

 ๘. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น 

ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคาํขอ

ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอ

และเอกสารประกอบการพิจารณา

 ๙. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว

 ๑๐. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลัก

ฐานแลว  เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

 ๑๑. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 

๑๐ แหง  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

 ๑. ประเภท การตรวจสอบเอกสาร :  เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. ๑) เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจ

สอบความครบถวนถูกตองของเอกสารหลักฐาน

 ๒. ประเภท การพิจารณา   :  พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการปาย ตามแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.๑) 
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และแจงการประเมินภาษี

 ๓. ประเภท การพิจารณา   :  เจาของปายชําระภาษี  

 ใชระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งสิ้นไมเกิน  ๔๖ วัน 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช

 ๑. บัตรประจําตัวประชาชน

 ๒. สําเนาทะเบียนบาน

 ๓. แผนผังแสดงสถนที่ตั้งหรือแสดงปาย รายละเอียดเกี่ยวกับปาย วัน เดือน ป ที่ติดตั้งหรือแสดง

 ๔. หลักฐานการประกอบกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคา สําเนาทะเบียนพาณิชย สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  

 ๕. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พรอมสําเนา

 ๖. สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย(ถามี)

 ๗. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 
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งานที่ใหบร�การการจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.

ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. ๒๔๙๙ (กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา)

คูมือ

    หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได/กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลแพด 

ขอบเขตการใหบริการ 

 สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได/กองคลัง สํานักงานเทศบาล
ตําบลแพด โทรศัพท/โทรสาร: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๗ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  ตั้งแตเวลา 
๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

 ๑. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา ๑๑)
 ๒. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
 ๓. ใหผูประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการ เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียน และเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
 ๔. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่ หรือดาวนโหลด
จาก www.dbd.go.th

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

 ๑. เจาหนาที่ตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล
 ๒. เจาหนาที่การเงินรับชําระคาธรรมเนียม
 ๓. นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน/เจาหนาทีบ่นัทกึขอมลูเขาระบบ/จดัเตรยีมใบสาํคญัการจดทะเบยีน/หนงัสอืรบัรอง/สาํเนา
เอกสาร
 ๔. นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยใหผูยื่นคําขอ 
 ใชระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งสิ้นไมเกิน  ๑ ชั่วโมง 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช  จํานวน

 ๑. คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)
 ๒. บัตรประจําตัวประชาชน
 ๓. สําเนาทะเบียนบาน
 ๔. หนังสอืใหความยนิยอมใหใชสถานทีต้ั่งสาํนกังานแหงใหญโดยใหเจาของรานหรอืเจาของกรรมสทิธิล์งนามและใหมพียาน
ลงชื่อรับรองอยางนอย ๑ คน
 ๕. สําเนาทะเบยีนบานทีแ่สดงใหเหน็วาผูใหความยนิยอมเปนเจาบานหรอืสาํเนาสญัญาเชาโดยมผีูใหความยนิยอมเปนผูเชา
หรือเอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอมพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ๖. แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขปพรอมลงนามรับรองเอกสาร
 ๗. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมปดอากรแสตมป ๑๐ บาท
 ๘. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

คาธรรมเนียม     

 คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)       ๕๐   บาท
 คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร ชุดละ           ๓๐  บาท
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งานที่ใหบร�การการแจงขุดดินคูมือ
    หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   งานธุรการ/กองชาง เทศบาลตําบลแพ

ขอบเขตการใหบริการ 

 สถานที/่ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร  ณ งานธรุการ/กองชาง เทศบาลตาํบลแพด อาํเภอคาํตากลา  จงัหวดั

สกลนคร โทรศัพท: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๘  โทรสาร: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๗วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต

เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

 ๑. การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวน ดังนี้

  ๑.๑ การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ ไดแก

   ๑. เทศบาล

   ๒.  กรุงเทพมหานคร

   ๓.  เมืองพัทยา

   ๔. องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษา

   ๕. บริเวณที่มีพระราชกฤษฏีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

   ๖. เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

   ๗. ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน(ใชกับกรณีองคการบริหาร

สวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)

  ๑.๒ การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน คือประสงคจะทําการ

ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่

เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการกระทําท่ีขัดหรือแยงกับพระราช

บัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

 ๒. การพิจารณารับแจงการขุดดิน

  เจาพนักงานออกใบรับแจงเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง ถาการแจงไมถูกตองใหเจา

พนักงานแจงแกไขใหถูกตองภายใน ๗ วัน นับแตวันที่มีการแจง ถาเกินกําหนด เจาพนักงานมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอัน

สิ้นผล กรณีที่แกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด จะตองออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง  

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

 ๑. การตรวจสอบเอกสาร : ผูแจงยืน่เอกสารแจงการขดุดนิ ตามทีก่าํหนดใหเจาพนกังานทองถิน่ดาํเนนิการตรวจสอบขอมลู 

ณ งานธุรการ กองชาง เทศบาลตําบลแพด

 ๒. การพิจารณา : เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา(กรณีถูกตอง)

 ๓. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ : เจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง และแจงใหผูแจงมารับใบรับแจง 

 ใชระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งสิ้นไมเกิน  ๕ วัน
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เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

 ๒. สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคล)

 ๓. แผนผังบริเวณที่ประสงคจะดําเนินการขุดดิน

 ๔. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง

 ๕. แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน

 ๖. โฉนดที่ดิน น.ส.๓ หรือ ส.ค.๑ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา

 ๗. หนังสือมอบอํานาจกรณีใหบุคคลอื่นยื่นแจงการขุดดิน

 ๘. หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น

 ๙. รายการคาํนวณ(วศิวกรผูออกแบบและคาํนวณ การขดุดนิทีม่คีวามลกึจากระดบัพืน้ดนิเกนิ ๓ เมตรหรอืพืน้ทีป่ากบอดนิ

เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไมตํ่ากวาระดับสามัญ

วิศวกร กรณีการขุดดินที่มีความลึกเกินสูง ๒๐ เมตร วิศวกรผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)

 ๑๐. รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณสําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน

 ๑๑. ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  หรือมีความลึก

หรือมีพ้ืนที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดผูควบคุมงานตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมโยธา) 

คาธรรมเนียม  ฉบับละ ๕๐๐ บาท
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งานที่ใหบร�การการแจงถมดินคูมือ
    หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   งานธุรการ/กองชาง เทศบาลตําบลแพด

ขอบเขตการใหบริการ 

 สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการงานธุรการ/กองชาง เทศบาลตําบลแพด  อําเภอคําตากลา  จังหวัด

สกลนคร  โทรศัพท: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๘  โทรสาร: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๗ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต

เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

 ๑.การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวน ดังนี้

          ๑.๑ การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ ไดแก

                ๑. เทศบาล

                ๒. กรุงเทพมหานคร

                ๓. เมืองพัทยา

                ๔. องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึน ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจ

จานุเบกษา

                ๕. บริเวณที่มีพระราชกฤษฏีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

                ๖. เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

                ๗. ทองทีซ่ึง่รฐัมนตรปีระกาศกาํหนดใหใชบงัคบัพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิ(ใชกบักรณอีงคการบรหิาร

สวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)

             ๑.๒ การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน คือประสงคจะทําการ

ถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร  หรือมีพื้นที่เกิน

กวาทีเ่จาพนักงานทองถิน่ประกาศกาํหนด ซึง่ประกาศของเจาพนกังานทองถิน่จะตองไมเปนการขดัหรอืแยงกบัพระราชบญัญตักิาร

ขุดดินและถมดิน 

 ๒. การพิจารณารับแจงการถมดิน

           เจาพนักงานออกใบรับแจงเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ถาการแจงไมถูกตองใหเจา

พนักงานแจงแกไขใหถูกตองภายใน ๗ วัน นับแตวันที่มีการแจง ถาเกินกําหนด เจาพนักงานมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอัน

สิ้นผล กรณีแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด จะตองออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง  

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

 ๑. การตรวจสอบเอกสาร : ผูแจงยืน่เอกสารแจงการถมดนิ ตามทีก่าํหนดใหเจาพนกังานทองถิน่ดาํเนนิการตรวจสอบขอมลู 

 ๒. การพิจารณา : เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา(กรณีถูกตอง)

 ๓. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  :  เจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง และแจงใหผูแจงมารับใบรับแจง

 ใชระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งสิ้นไมเกิน  ๗ วัน
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เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

 ๒. สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคล)

 ๓. แผนผังบริเวณที่ประสงคจะดําเนินการถมดิน

 ๔. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง

 ๕. แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน

 ๖. โฉนดทีดิ่น น.ส.๓ หรอื ส.ค.๑ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของท่ีดนิลงนามรบัรองสาํเนาทุกหนา(กรณผีูขออนญุาต

ไมใชเจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมจากเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน)

 ๗. หนังสือมอบอํานาจกรณีใหบุคคลอื่นยื่นแจงการถมดิน

 ๘. หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น

 ๙. รายการคาํนวณ(วศิวกรผูออกแบบและคาํนวณ การถมดนิทีม่พีืน้ทีข่องเนนิดนิตดิตอเปนผนืเดยีวกนัเกนิ ๒,๐๐๐ ตาราง

เมตร และมีความสูงของเนินดิน ตั้งแต ๒ เมตรขึ้นไป วิศวกรผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมตํากวาระดับสามัญวิศวกร กรณีพื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดิน

เกนิ ๕ เมตร วศิวกรผูออกแบบและคาํนวณตองเปนผูไดรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ สาขาวศิวกรรมโยธา ระดบั

วุฒิวิศวกร)

 ๑๐. ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความ

สูงของเนินดินตั้งแต ๒ เมตรขึ้นไป ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา)

 ๑๑. ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน 

คาธรรมเนียม  ฉบับละ ๕๐๐ บาท
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สําหรับประชาชน

งานที่ใหบร�การการขออนุญาตกอสรางอาคารคูมือ
    หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   งานธุรการ/กองชาง เทศบาลตําบลแพด

ขอบเขตการใหบริการ 

 สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการงานธุรการ/กองชาง เทศบาลตําบลแพด  อําเภอคําตากลา  จังหวัด

สกลนคร  โทรศัพท: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๘  โทรสาร: ๐๔๒-๗๐๔๖๔๗ วนัจนัทร ถงึ วนัศกุร (ยกเวนวนัหยดุทีท่างราชการกาํหนด) ตัง้แต

เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

 ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนกังานทองถ่ิน โดยเจาพนกังานทองถ่ินตรวจพจิารณาและออกใบอนญุาต

หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน๔๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ ในกรณีมีเหตุ

จําเปนทีเ่จาพนักงานทองถิน่ไมอาจออกใบอนญุาตหรอืยงัไมอาจมคีาํสัง่ไมอนญุาตไดภายในกาํหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอกี

ไมเกิน ๒ คราว คราวละไมเกิน ๔๕ วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ

กอนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

 ๑. ยื่นคําขอ (แบบ ข.๑) พรอมเอกสาร 

 ๒.  ตรวจสอบแบบแปลนสถานทีกอสราง 

 ๓.  ออกใบอนุญาต (แบบ อ.๑)

 ๔.  แจงผูยื่นขอ (แบบ น.๑) 

 ๕.  ชําระคาธรรมเนียม

 ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

 ๑. บัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) จํานวน ๑ ฉบับ

 ๒.  หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จํานวน ๑ ฉบับ

 ๓.  แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ ข. ๑) จํานวน ๑ ชุด

 ๔.  กรณีที่มีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

สําเนาทะเบียนบาน หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ จํานวน ๑ ชุด

 ๕. โฉนดที่ดิน น.ส.๓หรือส.ค.๑ ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหนา  กรณีผูขอ

อนุญาตไมใชเจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน จํานวน ๑ ชุด

 ๖. บตัรประจําตัวประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบานของผูมอีาํนาจลงนามแทนนติบุิคคลผูรบัมอบอาํนาจเจาของทีด่นิ (กรณี

เจาของที่ดินเปนนิติบุคคล) จํานวน ๑ ชุด

 ๗.  หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน) จํานวน ๑ ชุด

 ๘.  หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปน

อาคารมีลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) จํานวน ๑ ชุด

 ๙.  หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคาร
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มีลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จํานวน ๑ ชุด

 ๑๐. แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ทีม่ลีายมอืชือ่พรอมกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคณุวฒุทิีอ่ยู 

ของสถาปนิก และวิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๘) จํานวน ๓ ชุด

 ๑๑. รายการคํานวณโครงสราง แผนปกระบุชื่อเจาของอาคาร ชื่ออาคาร สถานที่กอสราง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู ของวิศวกร

ผูคํานวณพรอมลงนามทุกแผน (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ)กรณี

อาคารบางประเภทที่ตั้งอยูในบริเวณที่ตองมีการคํานวณใหอาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได ตามกฎกระทรวง 

กําหนดการรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผน

ดินไหว พ.ศ. ๒๕๔๐ ตองแสดงรายละเอยีดการคํานวณ การออกแบบโครงสรางใหสามารถรบัแรงสัน่สะเทอืนจากแผนดนิไหว จาํนวน 

๑ ชุด

 ๑๒. กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๗ เชนใชคา fc > ๖๕ ksc. หรือ คา fc’ 

> ๑๗๓.๓ ksc. ใหแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ีรับรองโดยสถาบันท่ีเช่ือถือไดวิศวกรผูคํานวณ

และผูขออนุญาต ลงนาม จํานวน ๑ ชุด

 ๑๓. กรณีอาคารที่เขาขายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตองมีระยะของคอนกรีตท่ีหุมเหล็กเสริม หรือ

คอนกรตีหุมเหล็ก ไมนอยกวาทีก่าํหนดในกฎกระทรวง หรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดประกอบการขอ

อนุญาต จํานวน ๑ ชุด

 ๑๔. หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมการกอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

สถาปนิกควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมีสถาปนิกควบคุมงาน) จํานวน ๑ ชุด

 ๑๕. หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมการกอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

สถาปนิกควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมีสถาปนิกควบคุมงาน) จํานวน ๑ ชุด

 ๑๖. แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕ จํานวน ๑ชุด

 ๑๗. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบปรับอากาศ จํานวน ๑ ชุด

 ๑๘. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา จํานวน ๑ ชุด

 ๑๙. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม จํานวน ๑ชุด

 ๒๐. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้า

ทิ้ง จํานวน ๑ ชุด

 ๒๑. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบประปา จํานวน ๑ ชุด

 ๒๒. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต จํานวน ๑ ชุด

คาธรรมเนียม

 เปนไปตามหลกัเกณฑของกฎกระทรวงฉบบั ท่ี ๑๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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วิสัยทัศนเทศบาลตําบลแพด
“พัฒนาแหลงความรู   เช�ดชูคุณธรรม  หนุนนําเศรษฐกิจตําบล  สงเสร�มใหชุมชนเขมแข็ง”
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