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คู่มือส าหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

พ.ศ. ๒๔๗๕ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลก้านเหลือง 
ระยะวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยดุราชการ)   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการช าระภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๗๕ กําหนดให้ อปท. มีหน้าที่ในการรับชาํระภาษีโรงเรือนและทีด่ินจาก
ทรัพย์สินที่เปน็โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอยา่งอื่น ๆ และที่ดนิที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอยา่งอื่นนั้น ผู้เป็นเจ้าของ
โรงเรือนมีหน้าที่เสียภาษโีรงเรือนและที่ดนิ ซึ่งเสียเปน็รายปี โดยคิดจาก 

๑. การประเมินภาษโีรงเรือน ประเมินจากค่าเชา่เป็นรายปีของปทีีล่่วงมาแลว้ในอัตราร้อยละ ๒.๕ 
๒. ถ้าหาค่าเช่าไม่ได้ ให้คิดจากพืน้ที่ของอาคารและพื้นที่ที่ใช้ต่อเนือ่งตามกําหนดหลักเกณฑ์ 

ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไมต่้องช าระภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 
๑. พระราชวังอันเป็นสว่นของแผ่นดิน 
๒. ทรัพย์สินของรัฐบาล ซึ่งใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ และทรัพย์สนิของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ใช้ใน

กิจการของการรถไฟโดยตรง 
๓. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการอันมิใช้เพื่อผลกําไรส่วนบุคคล และใช้ใน

การรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
๔. ทรัพย์สินซึ่งเปน็ศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 
๕. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปี 
๖. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เชา่ซื้ออาศัยอยู่เอง โดยมิให้ใช้เป็นที่เก็บสินค้า หรือประกอบการ

อุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอันเพื่อรายได ้
๗. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เอง หรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษาและซึ่งมไิด้ใชเ้ป็นที่ไวส้ินคา้หรือ

ประกอบการอุตสาหกรรม 
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
 ให้ยื่นแบบภาษโีรงเรือนและที่ดนิ ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทกุปี 
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ 
๑.  เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.๒) ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกป ี

๓ นาที/ราย 

๒.  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สนิตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.) และแจ้งการประเมินภาษีภายใน ๓๐ วัน 

- 

๓.  เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าทีช่ําระภาษีภายใน ๓๐ วนันบัแต่ไดร้ับการประเมิน ๓ นาที/ราย 
๔.  หากเจ้าของทรัพย์สินไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น (แบบ ภ.ร.ด.๙) เพื่อขอให้พิจารณาการประเมิน
ใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแตไ่ด้รับการประเมิน 

๓ นาที/ราย 

๕.  ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้มีหน้าที่ชาํระภาษทีราบ ภายใน ๓๐ วัน - 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

ระยะเวลา  
 ใช้ระยะเวลาทั้งสิน้ ๓๐ วัน 
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นเพื่อช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนและทะเบียนบา้น 
 สําเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดนิ เช่น โฉนดที่ดิน, ใบอนุญาตปลูกสร้าง, หนงัสือสัญญาซื้อขายหรือให้
โรงเรือนฯ 
 หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการคา้, ทะเบยีนพาณชิย์, ทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม, สัญญาเช่าอาคาร 
 หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณนีิตบิุคคล) 
 ใบมอบอํานาจกรณีให้ผู้อื่นทาํการแทน 
ข้อควรรู้ 

๑. หากเจ้าของทรัพย์สิน อันได้แก่ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และที่ดนิเป็นเจา้ของเดียวกัน เจ้าของทรัพย์สิน
นั้นก็เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี

๒. แต่ถ้าที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอยา่งอื่น ๆ เปน็คนละเจ้าของ กฎหมายกําหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอื่น ๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษ ี

๓. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรบัไม่เกิน ๒๐๐ บาท และเรียกเก็บย้อนหลังไดไ้ม่เกิน ๑๐ ป ี
๔. กรณีผู้รับประเมินไมช่ําระค่าภาษีภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้งประเมินค่าภาษีจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกดังนี้ 

๔.๑  ถ้าค้างชําระไม่เกิน ๑ เดือน นับแตว่ันพน้กําหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒.๕ ของค่าภ๊า 
๔.๒  ถ้าค้างชําระเกิน ๑ เดือนแต่ไม่เกิน ๒ เดือน จะต้องเสียเงนิเพิ่มร้อยละ ๕ ของค่าภาษ ี
๔.๓  ถ้าค้างชําระเกิน ๒ เดือนแต่ไม่เกิน ๓ เดือน จะต้องเสียเงนิเพิ่มร้อยละ ๗.๕ ของค่าภาษ ี
๔.๔  ถ้าค้างชําระเกิน ๓ เดือนแต่ไม่เกิน ๔ เดือน จะต้องเสียเงนิเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษ ี

 ๕.  การแจ้งห้องว่างและพื้นที่ทีไ่ม่ใช้ประโยชน์ให้แจ้งภายในวนัที่ ๑๕ ของทุกเดือน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
 
 
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส าหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ การรับชําระภาษีปา้ย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลก้านเหลือง 
ระยะวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยดุราชการ)   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการช าระภาษีป้าย 
 ภาษีปา้ย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้าย อันหมายถึงแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเคร่ืองหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ
กิจการอ่ืนเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืน ๆ เพื่อหารายได้ ไม่วา่จะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ทีว่ัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ
หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ๆ ตามพระราชบญัญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
 ผู้เป็นเจ้าของปา้ยจะต้องยื่นแบบ ภ.ป. ๑ ภายในวนัที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี 
 กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่น ภ.ป. ๑ ภายใน ๑๕ วันนบัตั้งแต่วันที่ติดตัง้ใหม่ 
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยืน่แบบ (ภ.ป. ๑)ตั้งแต่วนัที่ ๒ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ถา้ไม่สามารถหาตัวเจ้าของ
ได้ ให้ผู้ครองครองอาคารหรือเจ้าของที่ดินทีป่้าบตั้งอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

๒. ชําระภาษีปา้ยภายใน ๑๕ วัน นบัตั้งแต่ได้รบัแจ้งการประเมินจากพนักงานเจา้หน้าที่ 
อัตราค่าภาษีป้าย 

ภาษีป้ายประเภท ข้อความป้ายที่มี อัตราภาษี 
๑. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ๓ บาท/๕๐๐ ตร.ซม. 
๒. ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนกับ

ภาพหรือเคร่ืองหมายอื่น 
๒๐ บาท/๕๐๐ ตร.ซม. 

๓. (๓.๑) ป้ายทีไ่ม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือ
เครื่องหมายใด ๆ หรือ 
(๓.๒) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้
หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ 

๔๐ บาท/๕๐๐ ตร.ซม. 

หมายเหตุ :  ป้ายตามประเภท ๑, ๒ หรือ ๓ เมื่อค านวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่า 
     ป้ายละ ๒๐๐ บาท ให้เสียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท 

การยื่นอุทธรณ์ 
    ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปา้ยได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ถา้เห็นว่าไมถู่กต้องให้ยื่นคําร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรมแบบ 
ภ.ป.๔ ภายใน ๓๐ วัน นบัแต่วนัที่ได้รบัแจ้งการประเมนิ 
การไม่ยื่นแบบและช าระภาษีภายในก าหนด 

๑. ผู้เป็นเจ้าของปา้ยรายใดไม่ยื่นแบบภายในกําหนด จะต้องเสียเงนิเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี 
๒. ผู้เป็นเจ้าของปา้ยรายใดไม่ชาํระค่าภาษีภายในกําหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ  ๒ ของค่าภาษ ี
๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีปา้ยไว้ ณ ทีเ่ปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ 

 
……………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส าหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ การรับชําระภาษีบาํรุงท้องที ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลก้านเหลือง 
ระยะวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยดุราชการ)   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการช าระภาษีบ ารุงท้องที ่
 ภาษีบาํรุงท้องที่ เปน็ภาษีทีจ่ัดเก็บจาก “ที่ดิน” ตามพระราชบญัญัติภาษีบาํรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ดิน หมายความถึง พืน้
ที่ดินและให้หมายความรวมถึงพืน้ที่ที่เปน็ภูเขา หรือที่มีน้ําด้วย เจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิหรือครอบครองอยู่ในที่ดิน 

เจ้าของที่ดินใดบ้างทีไ่ม่ต้องเสยีภาษี 
 ๑. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอนัเป็นสว่นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 ๒. ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดนิ หรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ หรือสาธารณะโดยมิได้มาซึง่ผลประโยชน์ 
 ๓. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิน่ที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือสาธารณะโดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
 ๔. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
 ๕. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดนิที่เปน็กรรมสิทธิ์ของวัด ไม่ว่าจะใชป้ระกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนา
หนึ่งหรือไม่หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
 ๖. ที่ดินที่ใช้เปน็สุสาน หรือ ฌาปนสถานสาธารณะโดยมไิด้รับประโยชน์ตอบแทน 
 ๗. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟา้ หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบนิของรัฐ 
 ๘. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษโีรงเรือนและทีด่ินอยู่แล้ว 
 ๙. ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนทีเ่จ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณประโยชน ์โดยเจ้าของที่ดินยนิยอมให้
ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของที่ดนิมิได้ใชห้รือหาผลประโยชน์ในทีด่ินเฉพาะส่วนนัน้ 
 ๑๐. ที่ดินที่เป็นทีต่ั้งที่ทาํการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
ขั้นตอนการช าระภาษ ี
 ๑. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ (ภ.บ.ท.๕) ภายในเดือนมกราคมทุก ๆ ๔ ปี 
 ๒. หากไม่ยื่นภายในกาํหนด เสยีเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของภาษีทีต่้องชําระ 
 ๓. ยื่นชําระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากไม่ยื่นชําระภายในกําหนดต้องเสียเงนิเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือนของภาษีที่
ต้องชําระ 
เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาตดิต่อกรณีมาช าระภาษีท้องถิ่น 
 ๑. สําเนาบัตรประชาชน+ทะเบยีนบา้น 
 ๒. สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 ๓. สัญญาเช่า 
 ๔. สําเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (นส.๓, นส.๓ ก, โฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อขาย) 
การยื่นอุทธรณ์ 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบาํรุงท้องทีไ่ดร้ับแจ้งการประเมินแลว้ ถ้าเห็นว่าไม่ถูต้องให้ยื่นคําร้องอุทธรณต์่อพนักงานเจา้หน้าทีต่าม
แบบ ภ.บ.ท.๙ ภายใน ๓๐ วนั นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งการประเมิน 
 กรณีที่บุคคลเป็นเจ้าของที่ดนิขึน้ใหม่ จํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลีย่นแปลงไปให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิภายใน 
๓๐ วัน นับจากวันที่เจ้าของที่ดนิขึ้นใหม่หรือจํานวนเนื้อที่ดินไดม้ีการเปลี่ยนแปลง 
การไม่ยื่นแบบและช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
 ๑. กรณีไม่ยื่นแบบภายในกําหนดเวลา จะต้องเสียเงนิเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ ของจํานวนเงินคา่ภาษ ี
 ๒. กรณีไม่ชําระค่าภาษีภายในกําหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อเดือนของจํานวนเงินค่าภาษี เศษของเดือน
นับเปน็หนึ่งเดือน 
 
 

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



คู่มือส าหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกา้นเหลือง 
ระยะวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยดุราชการ)   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 ประเภทกิจการทีต่้องขอรับใบอนุญาต 
 ๑. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
 ๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลติภัณฑ์ 
 ๓. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เคร่ืองดื่ม น้ําดื่ม 
 ๔. กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์ชาํระลา้ง 
 ๕. กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 
 ๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 ๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
 ๘. กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
 ๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 ๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
 ๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ 
 ๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
 ๑๓. กิจการอ่ืน ๆ คือ 
  - การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่น 
  - การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อปุกรณ์อิเล็กโทรนิคส์ 
  - การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  - การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร 
  - การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชาํรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
  - การประกอบกิจการโกดังสนิคา้ 
  - การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
  - การพิมพ์สีลงบนวัตถุทีไ่ม่ใชส่ิ่งทอ 
  - การก่อสร้าง 
 ข้อควรทราบ 
 ๑. ผู้ประกอบการยื่นคําขอพร้อมหลักฐาน 
  - รายเก่า  :  ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 
  - รายใหม่ :  ก่อนเปิดดําเนนิการ 
 ๒. ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน 
 ๓. ใบอนุญาตมีกําหนดอายุ ๑ ปี 
 ๔. อัตราค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อบัญญัติ 
 ๕. ระยะเวลาการให้บริการ ๒๐ วัน/ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

ขั้นตอนในการขออนุญาต 
 ๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมเอกสาร  
 ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประสานงานกับเจา้หน้าที่อนามยัร่วมออกตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
 ๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต 
 ๔. ผู้ขออนุญาตชําระคา่ธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต 
หลักฐานประกอบการอนุญาต 

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

 ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบคุคล (กรณีผู้ขอเป็นนติิบุคคล) 
หรือใบจดทะเบยีนร้านค้า (ถ้ามี) 
หลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต 

 ๑. ใบอนุญาตฉบับเดิม 

 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอต่อใบอนุญาต 

 หมายเหตุ ในกรณีที่บุคคลที่มีช่ือระบุในใบอนุญาตฯ ไม่มาขอรบัใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตฯ เอง ต้องเตรียมหนังสือมอบ
อํานาจติดอากรแสตมป์และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูม้อบและผู้รับมอบอํานาจ อย่างละ ๑ ฉบบั 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ การจดทะเบียนพาณชิย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาํบลก้านเหลือง 
ระยะวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยดุราชการ)   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนพาณิชย์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับจดทะเบียนพาณชิย์ตาม พรบ.ทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อเป็นการอํานวยควาสะดวก
ให้กับผู้ประกอบการในการยื่นจดทะเบียนพาณชิย์ ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผู้ประกอบการสามารถนํา
หลักฐานการจดทะเบียนพาณชิย์ไปใช้ในการทําธุรกรรมได้  
 ผู้มีหน้าที่จดทะเบียน 
 ผู้มีหน้าที่จดทะเบียน คือ บุคคลธรรดาคนเดียวหรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการค้าอันเปน็พาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์
กําหนด 
 กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ 
 ๑. การทําโรงสีข้าวและการทาํโรงเลื่อยที่ใช้เคร่ืองจักร 
 ๒. การขายสินค้ารวมทัง้สิ้นในหนึ่งวันเปน็เงินตัง้แต่ ๒๐ บาทขึ้นไป หรือมีสินคา้ดังกลา่วไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิน้เปน็เงิน
ตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป 
 ๓. การเป็นนายหนา้หรือตัวแทนค้าต่าง ๆ ซึ่งทาํการเก่ียวกับสนิค้ามีค่ารวมทัง้สิ้นเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป 
 ๔. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมและขายสินคา้ที่ผลิตได้ 
 ๕. การขนส่งทางทะเล การขนสง่โดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจําทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่ง
โดยรถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ การ
ซื้อหรือขายตั๋วแลกเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทาํโรงรับจํานาํและการทาํโรงแรม 
 ๖. การขาย การผลิตหรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบนัทึกวีดีทัศน์ แผน่ซีดีทัศน์ ดีวดีีหรือแผ่นวีดีทัศนร์ะบบดิจทิัล เฉพาะที่เก่ียวกับ
การบันเทิง 
 ๗. ขายอัญมณีหรือเครืองประดับซึ่งระดับด้วยอัญมณี 
 ๘. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ๙. การบริการอินเทอร์เน็ต 
 ๑๐. การให้เช่าพื้นที่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 ๑๑. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
 ๑๒. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 
 ๑๓. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
 ๑๔. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
 ๑๕. การให้บริการตู้เพลง 
 ๑๖. โรงงานแปรสภาพ แกะสลกัและการทําหัตถกรรมจากงาชา้ง การค้าปลีก การค้าสง่งาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาชา้ง 
หลักฐานประกอบการจดทะเบยีนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ประกอบด้วย 
 ๑. คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 
 ๒. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 
 ๓. สําเนาทะเบียนบ้าน 
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 ๔. กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบา้น ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
  หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ 
  สําเนาทะเบียนบา้นหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ 
  สําเนาสัญญาเชา่ 
  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนเจ้าของสถานที่ 
  สําเนาทะเบียนบา้นเจ้าของสถานที่ 

๕. กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท 
สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

หลักฐานประกอบการจดทะเบยีนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ประกอบด้วย 
 ๑. คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 ๓. สําเนาทะเบียนบ้าน 

 ๔. กรณีเปลีย่นแปลงแก้ไขท่ีตั้งสํานักงานแห่งใหม่ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังน้ี 

  หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ 
  สําเนาทะเบียนบา้นหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ 
  สําเนาสัญญาเชา่ 
  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนเจ้าของสถานที ่
  สําเนาทะเบียนบา้นเจ้าของสถานที่ 

๕. กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท 
สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

 ๖. ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.๐๔๐๓) 
หลักฐานประกอบการจดทะเบยีนพาณิชย์ (เลิก) ประกอบด้วย 
 ๑. คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
 ๒. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 
 ๓. สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๔. ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.๐๔๐๓) 
 ๕. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจถงึแก่กรรม 
  สําเนาใบมรณบัตร 
  สําเนาหลักฐานแสดงความเปน็ทายาท 
 ๖. กรณีมอบอํานาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
  หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 
  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
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อัตราค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

๑. การจดทะเบียนพาณชิย์ ๕๐ บาท 
๒. การเปลี่ยนแปลงรายการ ๒๐ บาท/คร้ัง 
๓. เลิกประกอบพาณิชยกิจ ๒๐ บาท 
๔. ขอให้ออกใบแทน ๓๐ บาท/ฉบับ 
๕. ค่าธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสารเก่ียวกับการจด

ทะเบียนพาณชิย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง 
๒๐ บาท 

๖. การคัดสําเนาและรับรองสาํเนาเอกสารเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนพาณชิย์ 

๓๐ บาท/ฉบับ 

บทก าหนดโทษ 
๑. ประกอบพาณชิยกิจโดยไม่จดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน ๓๐ วนั แสดงรายการเท็จ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

๒,๐๐๐ บาท กรณีไม่จดทะเบียนพาณชิย์อันเปน็ความผดิต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐๐ บาท 
๒. ใบทะเบียนพาณชิย์สูญหาย แตไ่ม่ยื่นคําร้องขอใบแทนภายใน ๓๐ วัน หรือไม่แสดงใบทะเบยีนพาณชิย์ไวท้ี่สาํนักงานให้

เห็นได้ง่าย มีความผิดปรับไม่กนิ ๒๐๐ บาทและในกรณีเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน ๒๐ บาท 
๓. ผู้ประกอบพาณิชย์ที่ถูกสัง่ถอนใบทะเบียนพาณิชย์ แลว้ยังฝา่ฝนืประกอบพาณชิยกิจต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรอืจําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือส าหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาํหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกา้นเหลือง 
ระยะวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยดุราชการ)   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 
 ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่จาํหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นทีไ่ม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ต้องแจ้ง
ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตาํบลกา้นเหลือง (จัดเก็บตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕) 
 ใบอนุญาตให้มีอายุ ๑ ปนีับแต่วนัที่ออกใบอนุญาต หากมิไดช้ําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ จะต้องชําระคา่ปรับ
เพิ่มข้ึนอีกละร้อยละ ๒๐ 
ขั้นตอนในการขออนุญาต (รายใหม่)  
 ๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารประกอบ (แบบ สอ. ๕) 

๒. เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสถานที่ 
๓. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบพร้อมให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่นพิจารณา 
๔. เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ามารับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 ๑. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนผู้ขอใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต 
๓. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหากไม่เปน็บุคคลเดียวกันกับผู้ถือใบอนุญาต 
๔. สําเนาทะเบียนบ้านที่ใชป้ระกอบกิจการ 
๕. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชานของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่  
    สามารถดําเนินการด้วยตัวเอง) 
๖. แผนที่ตั้งสถานทีป่ระกอบกิจการ 

ขั้นตอนการต่อใบขออนุญาตฯ  
  ผู้ขอต่อใบอนุญาตฯ จะต้องต่อก่อนหมดอายุ ๑๕ วัน 

เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาต 
 ๑. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนผู้ขอต่อใบอนุญาต 

๒. สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอต่อใบอนุญาต 
๓. ใบอนุญาตประกอบกิจการฉบับเดิมที่จะหมดอายุ 

ขั้นตอนการแจ้งเลิกประกอบกจิการ 
 ผู้ประกอบกิจการยื่นแบบคาํขอบอกเลิกกิจการต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงพร้อมเอกสารประกอบ 
 เอกสารประกอบการขอบอกเลกิกิจการ 
 ๑. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต 

๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใบอนุญาต 
๓. ใบอนุญาติประกอบกิจการ 
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อัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 

ล าดับที ่ พื้นที่ประกอบอาหาร ค่าธรรมเนียมฉบับละ (บาท/ป)ี 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จาํหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นทีไ่ม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรและมิ
ใช้เป็นการขายของในตลาด 

 

๑. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ ๑ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร ๕๐.๐๐ 
๒. พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๕ ตารางตรแต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐.๐๐ 
๓. พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐.๐๐ 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจดัตั้งสถานที่จาํหนา่ยอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใช่เปน็การขายของ
ในตลาด 

 

๑. พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๓,๐๐๐.๐๐ 
 

1.บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นผูข้อใบอนุญาต 

2.บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผูจั้ดการหากไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกบัผูถ้อืใบอนุญาต 

…………………………….3.ส าเนาทะเบยีนบา้นทีใ่ชป้ระกอบกจิการ 

4. หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจกรณีทีผู่ข้อรับไม่สามารถมา 

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



 
คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ การขออนุญาตจําหน่ายสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกา้นเหลือง 
ระยะวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยดุราชการ)   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๖ ได้กําหนดให้ท้องถิ่นมีอํานาจ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมการจําหน่ายสนิค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ 
ขั้นตอนการขออนุญาตฯ 
 ๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตจําหน่ายสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.๑) พร้อมเอกสารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ๒. เจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารพร้อมประสานงานกับเจ้าหนา้ที่อนามยัร่วมออกตรวจพื้นที่และสถานที่
จําหน่าย 
 ๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต 
 ๔. ผู้ขออนุญาตฯ ชําระคา่ธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต 
เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต 
 ๑. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๓. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผูช้่วยจาํหน่ายอาหาร 
 ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้แทนนิตบิุคคล(กรณีผู้ขอเป็น
นิติบุคคล) หรือสําเนาใบจดทะเบียนร้านค้า (ถา้มี) 
 ๕. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดําของเจา้ของกิจการ ขนาด 1x1 นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผูช้่วย
จําหน่ายจาํนวนทา่นละ ๒ รูป 
เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต 
 ๑. ใบอนุญาตเดิม 
 ๒. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๓. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๔. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผูช้่วยจาํหน่ายอาหาร 
 ๕. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้แทนนิตบิุคคล(กรณีผู้ขอเป็น
นิติบุคคล) หรือสําเนาใบจดทะเบียนร้านค้า (ถา้มี) 
 ๖. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดําของเจา้ของกิจการ ขนาด 1x1 นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผูช้่วย
จําหน่ายจาํนวนทา่นละ ๒ รูป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 

ที่ รายการ บาท/ฉบับ 
๑. จําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสนิค้าในที่หนึ่งที่ใดเปน็ปกติ ๕๐๐ 
๒. จําหน่ายโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ๕๐ 
๓. การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตราข้อ ๑. หรือ ข้อ ๒. 

แล้วแต่กรณี 
 

 
หมายเหตุ  :  ในกรณีที่บุคคลทีม่ีชื่อระบุในใบอนุญาตฯ ไม่มาขอรับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาฯ เอง ต้องเตรียม
หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์และสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจอยา่งละ ๑ ฉบับ 
 

ระยะเวลาการให้บริการ  :  ๑๕ วันทําการ/ราย 
 

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

การขอจดัต ัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารหรอืสะสมอาหาร 

ใบอนุญาตใหม้อีายหุนึง่ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต หากมไิดช้ าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุจะตอ้งช าระคา่ปรับเพิม่ขึน้

อกีรอ้ยละ 20 

การขอจดัต ัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารหรอืสะสมอาหาร 

ใบอนุญาตใหม้อีายหุนึง่ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต หากมไิดช้ าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุจะตอ้งช าระคา่ปรับเพิม่ขึน้
อกีรอ้ยละ 20 

การขอจดัต ัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารหรอืสะสมอาหาร 

ใบอนุญาตใหม้อีายหุนึง่ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต หากมไิดช้ าระคา่ธรรมเนยีมกอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุจะตอ้งช าระคา่ปรับเพิม่ขึน้

อกีรอ้ยละ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ การรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเงินเบี้ยยังชพีผู้สงูอาย ุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสวสัดิการสงัคม องค์การบริหารส่วนตําบลกา้นเหลือง 
ระยะวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยดุราชการ)   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗ 
กําหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิลําเนาอยู่ ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
สถานทีท่ี่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกําหนด และตามที่คณะรฐัมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
โดยได้กําหนดนโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเร่ิมดําเนินการในปีแรก นโยบายข้อ ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน ข้อ ๑.๘.๓ จัดให้มี
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขัน้บนัไดสําหรับผูสู้งอายุ ดังนี้ 

(๑) ผู้สูงอายุระหวา่ง ๖๐ – ๖๙ ปี จะได้รับเบีย้ยังชพี  ๖๐๐ บาท 
(๒) ผู้สูงอายุระหวา่ง ๗๐ – ๗๙ ปี จะได้รับเบีย้ยังชพี  ๗๐๐ บาท 
(๓) ผู้สูงอายุระหวา่ง ๘๐ – ๘๙ ปี จะได้รับเบีย้ยังชพี  ๘๐๐ บาท 
(๔) ผู้สูงอายุ ๙๐ ปีขึน้ไป จะได้รับเบี้ยยังชพี  ๑,๐๐๐ บาท 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธไิด้รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
 ต้องเป็นผู้สงูอายุรายใหม่ที่ยังไมเ่คยลงทะเบียนมาก่อน และผู้สงูอายุที่ย้ายภูมิลาํเนาเข้ามาใหม่ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาํบลกา้นเหลือง มีรายละเอียดดังนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกา้นเหลืองตามทะเบียนราษฎร์ 
 (๓) เป็นผู้มีอายุ ๖๐ ปีบรบิูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบนัอายุ ๕๙ ปบีริบูรณ์ และจะต้องเปน็ผู้เกิดก่อน ๑ ตุลาคม) 
 (๔) ไม่เป็นผู้ได้รบัสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
บํานาญ, ผูสู้งอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ เป็นต้น 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม “แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”  ภายในวันที่ ๑ – ๓๐ 
พฤศจิกายนของทุกปี พร้อมเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) บัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มี รูปถ่าย พร้อมสําเนา 
(๒) ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 
(๓) บัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสําเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บัญช)ี สาํหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายไุมส่ามารถมาลงทะเบียนดว้ยตนเอง อาจมอบอํานาจให้ผู้อื่นเปน็ผู้ยื่นคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุแทนก็ได้ โดยให้ผู้รับมอบอํานาจตดิต่อฝ่ายสวัสดิการสงัคม อบต.ก้านเหลือง พร้อมสําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอํานาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
กรณีเป็นผู้ได้รบัเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง 
ผู้รับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุจะต้องมาขึ้นทะเบยีนที่ อบต.ก้านเหลือง อีกคร้ัง ภายในวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อใช้
สิทธิรับเบี้ยยงัชีพต่อเนื่อง 

ค าชี้แจง 
   

ผู้สูงอายุที่มสีิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุอยู่แล้วในพื้นที่อื่น ภายหลงัได้ย้ายทะเบียนบา้นเข้ามาอยู่อาศัยใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลก้านเหลือง ให้ผู้สูงอายุมาแจง้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชพีต่อที่ อบต.ก้านเหลือง แต่
สิทธิในการรับเงนิยังจะคงอยู่ที่เดิมจนสิน้ปีงบประมาณ  

 
 

 
การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ให้ผู้ที่มายื่นคําขอรับเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุทาํการตรวจสอบรายชื่อตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาํการองค์การ
บริหารส่วนตาํบลก้านเหลือง ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคมของทุกปี (นบัจากวนัสิน้สุดกําหนดการยื่นขอขึ้นทะเบียนวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายนของทุกปี) 

 
 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 อบต.ก้านเหลือง จะดําเนนิการเบิกจ่ายเงินให้กับผูสู้งอายุที่มาขึน้ทะเบียนไว้แล้ว โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมปีถัดไป โดยจะ
จ่ายเป็นเงนิสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้สงูอายุได้แจง้ความประสงค์ไว้  ทุกวนัที่ ๑ – ๑๐ ของเดือน 
  

 
 
ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 กําหนดช่องทางการรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ จาํนวน ๒ ช่องทาง คือ 

(๑) รับโดยผา่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
(๒) รับเงินสด โดยองค์การบริหารสว่นตําบลก้านเหลืองจะแต่งตั้งเจา้หน้าทีน่ําเงนิไปจ่ายให้กับผูสู้งอายุแต่ละหมู่บา้นตามจุด

ต่าง ๆ ที่กําหนด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ การรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเงินเบี้ยความพิการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสวสัดิการสงัคม องค์การบริหารส่วนตําบลกา้นเหลือง 
ระยะวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยดุราชการ)   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงพิการ 
 พระราชบญัญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็นกฎหมายที่ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การ
ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสิทธิประโยชน์ที่ผู้พิการพงึได้รับ เช่นการบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพและคา่ใช้จา่ยใน
การรักษาพยาบาล การรับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความ
พิการให้ผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๗ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้พิการลงทะเบียน
และยื่นคาํขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการในปงีบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จนมีภูมิลาํเนา ณ 
สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานทีท่ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม
ของบประมาณในการดําเนนิงาน เร่ือง เบี้ยยังชีพความพิการให้ผู้พิการ ประจาํปีงบประมาณนัน้ โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพความ
พิการรายละ ๘๐๐ บาท/เดือน 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกา้นเหลืองตามทะเบียนราษฎร ์
(๓) มีบัตรประจาํตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้พิการ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
ขั้นตอนการยื่นค าขอ 
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยืน่คําขอรับเงินเบี้ยความพิการในปงีบประมาณถัดไป 
ด้วยตนเอง ณ ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลกา้นเหลือง  โดยมีหลักฐาน ดังนี ้
(๑)  บัตรประจาํตัวคนพิการตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมคณุภาพชีวิตคนพิการ 
(๒)  ทะเบียนบา้นพร้อมสาํเนา(ที่เป็นปัจจุบนั) 
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

งานบริการของส าหรับผู้พิการ 
ส่วนสวสัดิการสงัคม องค์การบริหารส่วนตําบลกา้นเหลืองอํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ิการในการนําสง่เอกสารเพื่อจัดทํา/

ต่อบัตรประจําตวัคนพิการ  ณ  สํานักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดนครพนม  โดยผู้พิการหรือผู้ดูแลจะต้องนํา
เอกสารมายื่น  ณ  ส่วนสวสัดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลก้านเหลือง  ดังนี ้

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้พิการ จํานวน   ๑  ฉบับ 
(๒) สําเนาทะเบียนบา้นของผู้พิการ จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๓) รูปถ่ายคนพิการ ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒   รูป 
(๔) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่เลขาธิการ สนง. ส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกําหนด 
(๕) กรณีที่มีผู้ดูแลคนพิการให้แนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๓ – 
 

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 
 ให้ผู้ที่มายื่นคําขอรับเบี้ยความพกิารทําการตรวจสอบรายชื่อตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ณ ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลกา้นเหลือง ภายในวนัที่ ๑๕ ธันวาคมของทุกปี (นบัจากวันสิน้สุดกาํหนดการยื่นขอขึ้นทะเบียนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนของ
ทุกปี) 

 
 

การจ่ายเบี้ยความพิการ 
 อบต.ก้านเหลือง จะดําเนนิการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้พิการที่มาขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมปีถัดไป โดยจะ
จ่ายเป็นเงนิสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้พิการได้แจ้งความประสงค์ไว้  ทุกวันที่ ๑ – ๑๐ ของเดือน 
  

 
 
ช่องทางการรับเงินเบี้ยความพิการ  
 กําหนดช่องทางการรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ จาํนวน ๒ ช่องทาง คือ 

(๑) รับโดยผา่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
(๒) รับเงินสด โดยองค์การบริหารสว่นตําบลก้านเหลืองจะแต่งตั้งเจา้หน้าทีน่ําเงนิไปจ่ายให้กับผูพ้ิการแต่ละหมู่บา้นตามจุด

ต่าง ๆ ที่กําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส าหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ การรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเงินเบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสวสัดิการสงัคม องค์การบริหารส่วนตําบลกา้นเหลือง 
ระยะวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยดุราชการ)   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้

กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จ่ายเงนิสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ รายละ ๕๐๐ บาท/เดือน 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีภูมิสําเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังตามทะเบียนบา้น 
(๓) แพทย์ได้รับการรับรองและวินิจฉัยแล้ว 
ขั้นตอนการยื่นค าขอ 
ผู้ป่วยเอดส์สามารถมายืน่คําขอรับเงินสงเคราะห์ได้ตลอด  โดยนําเอกสารมายืน่ ณ ส่วนสวสัดกิารสังคม  
องค์การบริหารส่วนตําบลกา้นเหลือง  ดังนี ้
(๑)  บัตรประจาํตัวประชาชนพร้อมสําเนา จํานวน   ๑  ฉบับ 
(๒)  ทะเบียนบา้นพร้อมสาํเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๓)  ใบรับรองแพทย ์
(๔)  สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ประสงค์ขอรับเงินโดยผา่นธนาคาร) 
 

 
 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 อบต.ก้านเหลือง จะดําเนนิการเบิกจ่ายเงินให้กับผูป้่วยโรคเอดสท์ี่มาขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยเร่ิมเบิกจ่ายให้ในเดือนถัดไป ซึง่
จะจ่ายเปน็เงินสดหรือโอนเข้าบญัชีธนาคารตามที่ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้แจ้งความประสงค์ไว้  ทุกวนัที่ ๑ – ๑๐ ของเดือน 
  

 
 
ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
 กําหนดช่องทางการรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน ๒ ช่องทาง คือ 

(๑) รับโดยผา่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
(๒) รับเงินสด โดยองค์การบริหารสว่นตําบลก้านเหลืองจะแต่งตั้งเจา้หน้าทีน่ําเงนิไปจ่ายให้กับผูป้่วยเอดส์แต่ละหมู่บ้านตาม

จุดต่าง ๆ ที่กาํหนด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับกอ่นประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อบต.ก้านเหลือง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตาํบลกา้นเหลือง 
ระยะวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยดุราชการ)   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรฐานการด าเนินงานศนูย์พฒันาเดก็ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน  ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย อายุ ๒ – ๕ ขวบ เพ่ือ
ตอบสนองชุมชนด้านการจัดการศึกษาภายใต้มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทําไว้  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะบริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. จัดหาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้สําหรับเด็กเรียกตลอดทั้งปีการศึกษา 
๒. จัดหาอาหารให้กับเด็กนักเรียน ดังนี้ 

๒.๑  อาหารกลางวัน เวลา ๑๑.๐๐ น.  
  ๒.๒  อาหารเสริม(นม) เวลา ๑๔๐๐ น.  วันละ ๑ กล่อง/คน 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับสมัครเป็นนักเรียน 
 ๑. เด็กท่ีสมัครต้องมีภูมิลําเนาหรือเป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลก้านเหลือง 
 ๒. เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุครบ ๒ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  
 ๓. เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืน ๆ ที่จะทําให้เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน 
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน 
 ๑. ประกาศรับสมัคร (ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม) 
  -  ณ  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลก้านเหลือง 
  -  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
 ๒. ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง 
 ๓.  เอกสารประกอบการรับสมัคร 
  ๓.๑  ใบสมัครฯ พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ๓.๒  สูติบัตรเด็ก พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด 
  ๓.๓  ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด 
  ๓.๔  สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์  
  ๓.๕  ต้องนําเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 
 ๔. รับสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง 
 ๕. ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 
 ๖. มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง ประกอบด้วย 

๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจอมศรี   ตั้งอยู่หมู่ ๒ บ้านจอมศรี ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม  
โทร. ๐๘๗-๒๒๑๐๕๖๒ 

๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนตูม  ตั้งอยู่หมู่ ๔ บ้านโพนตูม ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม  
โทร. ๐๕๘-๔๖๒๗๓๙๓ 
 ๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจําปาทอง ตั้งอยู่หมู่ ๘ บ้านจําปาทอง ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม  
โทร. ๐๙๕ – ๐๗๕๘๒๐๗ 

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจําปาศรี ตั้งอยู่หมู่ ๑๒ บ้านจําปาศรี ต.ก้านเหลือ ง อ.นาแก จ.นครพนม 
โทร. ๐๙๓ – ๔๑๐๒๙๙๔ 

๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนข้าวหลาม ตั้งอยู่หมู่ ๑๐ บ้านดอนข้าวหลาม ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 
โทร. ๐๘๑ – ๐๕๓๓๔๗๕ 

๖. ศูนย์พัฒนาเล็กวัดโพธิ์ชัย หมู่ ๙ ตั้งอยู่หมู่ ๙ บ้านจําปา ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 
โทร. ๐๘๑ – ๖๐๑๔๖๓๗ 

๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย หมู่ ๓ ตั้งอยู่หมู่ ๓ บ้านดอนคราม ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 
โทร. ๐๘๔ – ๔๐๓๓๗๒๙ 

๘. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแคนสุนทราราม ตั้งอยู่หมู่ ๑ บ้านหนองแคน ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 
โทร. ๐๘๐ – ๑๙๒๓๕๔๗ 

๙. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสําราญ ตั้งอยู่หมู่ ๗ บ้านก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 
 
 
 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


