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ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  
เพ่ือชําระภาษีป้าย ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

……………………………………….. 

ตามข้อ ๑๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ 
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก 
ประชาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอํานาจ 
หน้าที่และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
มาตรการ ดังกล่าวอันเป็นการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สําเนาเอกสารที่ทาง
ราชการ ออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคกได้มีคําสั่งให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน ในการชําระภาษีป้าย 

๒. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อ 
ประกอบการชําระภาษีป้าย ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงาน
ราชการ ที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้
ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคก
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือประกอบคําขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร 
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
สําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้ขอชําระภาษีป้าย 

๔. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  
เพ่ือชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

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

ตามข้อ ๑๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ 
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก 
ประชาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมาย
อ่ืน ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก เปน็ไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สําเนา
เอกสาร ที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคกได้มีคําสั่งให้พนักงานเทศบาลตําบล
หนองบัวโคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน ในการชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

๒. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อ 
ประกอบการชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่
แจ้ง หน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารทางราซการนั้น
มา เพ่ือใช้ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตําบล
หนองบัวโคก หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคําขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร 
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
สําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้ขอชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

๔. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขออนุญาตโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง 

หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

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

ตามข้อ ๑๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand .0 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) มีมติเห็นชอบ 
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก 
ประชาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก เป็นไป
ตามคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอํานวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก
ได้มีคําสั่งให้พนักงาน เทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือขออนุญาตโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือ
ใบปลิวใน ที่สาธารณะ 

๒. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ 
คําขออนุญาตโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ให้พนักงานเทศบาล ตําบล
หนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้ 
จัดส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนําเอกสาร 
ราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคําขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร 
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
สําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้ขออนุญาตโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 

๔. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขออนุญาตทําการโฆษณา 

โดยใช้เครื่องขยายเสียง ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

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

ตามข้อ ๑๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 7) เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๑) มีมติเห็นชอบ 
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก 
ประชาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๓ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษา ความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้
ยกเลิก การใช้สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคกได้มีคําสั่งให้
พนักงานเทศบาล ตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

1. ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

๒. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ 
คําขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มี
หน้าที่ แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารทาง
ราชการนั้น มาเพื่อใช้ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคําขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร 
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
สําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้ขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

๔. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  
เพ่ือขออนุญาตใช้น้ําประปาในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

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

ตามข้อ 17  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๕๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บ้าน เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติ
เห็นชอบ มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
จาก ประชาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนดอัตราค่าจําหน่ายน้ําาประปาและอัตรา 
ค่าบริการทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎหมายอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เป็นไป ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอํานวยความสะดวกและลด
ภาระของ ประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหนอง
บัวโคกได้มีคําสั่ง ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

1. ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือขออนุญาตใช้น้ําประปา 

๒. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ 
คําขออนุญาตใช้น้ําประปา ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงาน
ราชการที่ เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้
ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคก
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือประกอบคําขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร 
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
สําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้ขออนุญาตใช้น้ําประปา 

๔. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 



 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอรับบําเหน็จของลูกจ้างประจํา 

หรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

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

ตามข้อ ๑๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ 
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก 
ประชาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตําบล
หนองบัวโคก เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอํานวยความ
สะดวกและ ลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่ง
นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก ได้มีคําสั่งให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

1. ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือขอรับบําเหน็จของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น 

๒. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ 
คําขอรับบําเหน็จของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พนักงานเทศบาลตําบล 
หนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้
จัดส่ง ข้อมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนําเอกสาร
ราชการ นั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคําขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร 
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
สําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้ขอรับบําเหน็จของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 



 
 
 
 

(1) 
การชําระภาษีป้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 1 จาก 4 

คู่มือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีป้าย  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชําระภาษี
ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการค้าหรือ
กิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการ
เสียภาษ ี

 2. แจง้ให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  

3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (รา.ป. 3)  

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)  

6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชําระภาษี
และเงินเพ่ิม 

7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 
วัน นับแต่ได้รับแจ้ง การประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับคําขอ และผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลา
ทีก่ําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการ พิจารณา 

9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่น เอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้ว เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9  
ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 

โทร.044-851340 โทรสาร. 044-851340 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 



หน้า 2 จาก 4 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 46 วัน 
 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) 
 

การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน  
หมายเหตุ: 
 1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี)  
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

2) 
 

การพิจารณา  
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี  
หมายเหตุ:  
1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วนั นับจากวันที่ยื่นแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป.1)  (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539) 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

30 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

3) 
 

การพิจารณา  
เจ้าของป้ายชําระภาษี  
หมายเหตุ: 
 1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 
(กรณีชําระเกิน 15 วัน จะต้องชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด) 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก 
 

15 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) 1) | บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อม

สําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด  
สําเนา 1 ชุด  
หมายเหตุ - 

- 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  
ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

3) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้าย รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย วัน เดือน 
ปี ที่ติดตั้งหรือแสดง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

4) หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น สําเนาใบทะเบียนการค้า สําเนา
ทะเบียนพาณิชย์ สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ฉบับจริง 0 ชุด  

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

5) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสําเนา  

ฉบับจริง 1 ชุด 

 สําเนา 1 ชุด  

หมายเหตุ -  

- 

6) สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี) 

 ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

7) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

 
 



 
 

หน้า 4 จาก 4 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220 
โทร.044851340   โทรสาร.044851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  

ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/
http://www.info.go.th/


 
 
 
 
 

(2) 
การชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หน้า 1 จาก 3 
คู่มือสําหรับประชาชน : การชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจ
จัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชําระภาษี  
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี  
3. ผู้เสียภาษีต้องชําระภาษีภายในเดือนเมษายน  
4. ไม่ชําระภาษีภายในเดือนเมษายน (เงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือน) 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนไม่

น้อยกว่า 15 วัน (ชําระภาษี หลังเดือนเมษายน แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10) 
6. ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ชําระภาษีรภายในกําหนดของหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 

20) 
7. ครบกําหนด 15 วัน ไม่มาชําระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีค้างชําระ แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชําระ

ให้สํานักงานที่ดินภายใน เดือนมิถุนายน 
8. ยึดอายัด เมื่อพ้นกําหนด 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
9. ที่ดินที่ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน 3 ปี ติดต่อกัน ปีที่ 4 ให้เก็บเพ่ิมขึ้นอีก 

0.3 ทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน ร้อยละ 3 
10. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติม

ได้ในขณะนั้น ผู้รับคําขอ และผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/ เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการ พิจารณา 

11. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคาํขอหรือยื่นเอกสาร เพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

12. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามี ความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

13. จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9  
ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 

โทร.044-851340  โทรสาร. 044-851340  
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 31 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) 
 

การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าของทรัพย์สินยื่นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เพ่ือให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  
หมายเหตุ:  
1. ระยะเวลา : 1 วัน นับแต่ผู้รับบริการมายื่นเอกสาร  
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

2) 
 

การพิจารณา  
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สิน
ดําเนินการชําระภาษี  
หมายเหตุ:  
1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วนั นับจากวันที่ยื่นเอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ) 
 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

30 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) 1) | บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 

ฉบับจริง 1 ชุด    สําเนา 1 ชดุ  
หมายเหตุ - 

- 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  
ฉบับจริง 1 ชุด   สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมสําเนา  เช่น  โฉนด
ที่ดนิใบอนุญาตปลูกสร้าง หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือให้โรงเรือนฯ  
ฉบับจริง 1 ชุด     สําเนา 1 ชุด  
หมายเหตุ - 

- 

4) หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมสําเนา เช่น ใบทะเบียนการค้า ทะเบียน
พาณิชย์ "ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สัญญา เช่าอาคาร  
ฉบับจริง 1 ชุด     สําเนา 1 ชุด  
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

5) หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) พร้อม
สําเนา ฉบับจริง 1 ชุด  
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา () ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อย

ละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220 
โทร.044-851340   โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้องขอให้พิจารณาประเมินภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

 

http://www.1111.go.th/
http://www.info.go.th/


 
 
 
 
 

(3) 
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผน่

ประกาศ หรือใบปลวิในที่สาธารณะ 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
       พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดให้การโฆษณา
ด้วยการปิด ทิ้ง หรือ โปรยแผน่ประกาศ หรือใบปลิวในทีส่าธารณะ จะกระทาํได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหนา้ที ่และ ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตด้วย เว้นแต ่
เป็นการกระทําของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการสว่นอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มอํีานาจกระทาํได้ หรือเป็นการ
โฆษณาด้วยการปิดแผน่ประกาศ ณ สถานที่ซึง่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ เพื่อการนัน้ หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น และการโฆษณาดว้ยการ
ปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครอง อาคาร ชื่ออาคาร เลขที่
อาคาร หรือข้อความอ่ืนเก่ียวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร 
       กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วย จะต้องขอ
อนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิน่หรือพนักงานเจ้าหนา้ที่ตามกฎหมายนี้ด้วยเชน่กัน 
       การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงาน เจ้าหนา้ที ่หรือได้รับอนุญาตแต่มิไดป้ฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการรับอนุญาต เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มี อํานาจสั่งเปน็หนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพ
นั้นภายในเวลาที่กําหนด และหากเป็นกรณีที่มีข้อความ หรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือสามกอนาจาร เจ้าพนักงานท้องถิน่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอํานาจปลด ถอน พูด ลบ หรือล้างข้อความ หรือ
ภาพนั้นได้เองโดยคิดคา่ใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง 
       เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจา้หน้าที่ จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวใน
ที่สาธารณะ ในกรณี ดังต่อไปนี ้
       (1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
       (2) มีคํารับรองของผู้ขออนุญาตวา่จะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้างแผน่ประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต
หมดอายุ 
       (3) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การโฆษณาในเร่ืองใดต้องได้รับอนุมัติข้อความ หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา หรือ
จะต้องปฏิบัตติาม กฎหมายใด ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏบิัติตามกฎหมายนั้นแล้ว อาทิ การขออนุญาตเล่นการพนัน การขอ
อนุญาตเรียไร การขออนุญาตแสดง มหรสพงิ้ว เปน็ต้น 
       (4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดตัง้ปา้ยโฆษณา ตอ้งไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดตั้งปา้ยโฆษณา ซึ่งได้แก่ บริเวณ
คร่อมถนนหรือ ทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนน สวนหย่อม 
สวนธารณะ ถนน ต้นไม้ และ เสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ เวน้แต่เป็นการติดตัง้เพื่อพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการต้อนรับราช
อาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
       ในการอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหนา้ที่ ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาต และต้อง
กําหนดอายุของ หนังสืออนุญาต ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี ้
       (1) การโฆษณาที่เป็นการค้า ครั้งละไม่เกิน 60 วัน 
        (2) การโฆษณาที่ไม่เปน็การค้า ครั้งและไม่เกิน 30 วัน 
       เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความวา่ไดร้ับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหนา้ที่ โดย
แสดงเลขที่ และ วนั เดือน ปี ทีไ่ด้รับหนังสืออนุญาตลงในแผน่ประกาศหรือใบปลิวด้วย 
  การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลวิในที่สาธารณะ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงาน เจ้าหนา้ที ่หรือฝ่าฝืนไมป่ฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าพนั
บาท 
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หมายเหตุ : 

กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผู้รับคําขอ จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  

 พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการ
แก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสาร เพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

กรณีมีข้อขัดข้องเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขคําร้อง ข้อความ หรือภาพในแผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิว หรือพบ ในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อน จะแจ้งเหตุขัดข้องหรือ
เหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้อง แต่จะไม่เกิน 
7 วัน 

หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 1) แห่งพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 

โทร.044-851340  โทรสาร. 044-851340 ติดต่อด้วยตนเอง  
ณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

(มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วัน 
 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ยื่นคําขอยื่นคําร้องขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

4 ชั่วโมง 

 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

2) 
 

การพิจารณา  
เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อํานาจอนุญาตได้ พิจารณา  
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

3) 
 

การพิจารณา  
พิจารณาออกหนังสืออนุญาต  

หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

5 วัน 
 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 



หน้า 3 จาก 5 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) แบบคําร้องขออนุญาตโฆษณา (แบบ ร.ส.1)  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) แผนผังแสดงเขตท่ีจะปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว  
ฉบับจริง 2 ชุด  
สําเนา 0 ชุด  
หมายเหตุ -  

- 

3) ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา  
ฉบับจริง 2 ชุด  
สําเนา 0 ชุด  
หมายเหตุ - 

- 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําร้อง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
ฉบับจริง 0 ชุต  
สําเนา 1 ชุด  
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคําร้องเป็นบุคคลธรรมดา และยื่นคําร้องด้วยตนเอง) 

- 

5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคําร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นคํา
ร้องแทน) 

- 

6) หนังสือมอบอํานาจให้ทําการแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคําร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นคํา
ร้องแทน) 

- 

7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นแทน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคําร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นคํา
ร้องแทน) 

- 

8) สําเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอํานาจจัดการ
แทน นิติบุคคลรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล ฉบับจริง 1 
ชุด   สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคําร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเป็น ผู้ยื่นคําร้องด้วยตนเอง) 

- 
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ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

9) สําเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล  
ฉบับจริง 2 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคําร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเป็น 
ผู้ยื่นคําร้องด้วยตนเอง) 

- 

10) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ผู้ยื่นคํา
ร้อง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
ฉบับจริง () ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคําร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเป็น ผู้ยื่นคําร้องด้วยตนเอง) 

- 

11) สําเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอํานาจจัดการ
แทน นิติบุคคลรับรองสําเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคําร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นคําร้องแทน) 

- 

12) สําเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคําร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้ บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นคําร้องแทน) 

- 

13) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลผู้มอบ
อํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคําร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้ บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นคําร้องแทน) 

- 

14) หนังสือมอบอํานาจให้ทําการแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคําร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้ บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นคําร้องแทน) 

- 

 



 
 

หน้า 5 จาก 5 
ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
15) สําเนาบัตรประจําตัวประขาชนของผู้รับมอบอํานาจ ผู้ยื่นคําร้องแทน พร้อม

รับรอง 
สําเนาถูกต้องง  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคําร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้ บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นคําร้องแทน) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อย

ละ) 
1) หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการ

โฆษณาท่ี เป็นการค้า 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

2) หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการ
โฆษณาอ่ืนๆ ที่ไม่เป็นการค้า 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220 
โทร.044-851340   โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบฟอร์ม รส.1  

(หมายเหตุ: -) 
 
หมายเหตุ 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

http://www.1111.go.th/
http://www.info.go.th/


 

 
 
 
 

(4) 
การขออนุญาตทําการโฆษณา 

โดยใช้เครื่องขยายเสยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 1 จาก 4 

คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู้ที่จะทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกําลังไฟฟ้า จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน 
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงทําการโฆษณาได้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาต และให้มี
อํานาจกําหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วย เวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดนั้น โดยห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดย ใช้เครื่องขยายเสียงในระยะใกล้กว่า 100 เมตร 
จากโรงพยาบาล วัดหรือสถานที่บําเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกท่ีมีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่ เป็นปกติ และห้ามใช้เสียง
โฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหว่างทําการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลา 
พิจารณา ผู้ยื่นคําขอใบอนุญาติจะต้องยื่นคําร้องตามแบบ ข.ษ. 1 ต่อเจ้าพนักงานตํารวจเจ้าของท้องที่ก่อนมา
ดําเนินการ 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ หรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอนสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไว้เป็น หลักฐาน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220 

โทร.044-851340 โทรสาร. 044-851340 ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

หมายเหตุ: กองคลังเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  

(มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1 ชั่วโมง 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพ่ือใช้เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน
ประสงค์จะใช้เครื่องขยายเสียง และไมโครโฟน มายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบคําร้องและเอกสารประกอบคําขอ  
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

10 นาท ี เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

2) 
 

การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอความเห็นตามลําดับชั้นจนถึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต  
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

20 นาท ี เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

3) 
 

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง ชําระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาต  

หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

30 นาท ี เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 3 ฉบับ  
หมายเหตุ (พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณี
ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล 

- 

3) หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถ
มายื่นคําขอ ด้วยตนเอง) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบ อํานาจ)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

4) แบบคําร้องตามแบบ ฆ.ษ.1 ที่เจ้าพนักงานตํารวจเจ้าของท้องที่แสดงความ
คิดเห็นแล้ว 

 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 3 แบบ 

หมายเหตุ - 

- 

5) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งการใช้เครื่องขยายเสียง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 3 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม  

(บาท / ร้อยละ) 
1) โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทํานองการค้า  

(หมายเหตุ: -)  
ค่าธรรมเนียม 10 บาท 

2) โฆษณาท่ีเป็นไปในทํานองการค้า โฆษณาเคลื่อนที่)  
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 60 บาท 

3) โฆษณาท่ีเป็นไปในทํานองการค้า (โฆษณาประจําที่) 

 (หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 75 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220 
โทร.044-851340   โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  
หมายเหตุ: โทร 1567 

3) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

 
 

http://www.1111.go.th/
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม  ตัวอย่าง  และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.info.go.th/


 
 
 
 

(5) 
การขอรับบําเหนจ็ตกทอด  

(กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหนจ็รายเดือน
หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 1 จาก 3 

คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษราย
เดือนถึงแก่กรรม)  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจําที่รับ
บําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จ พิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย 

2. การจ่ายบําเหน็จตกทอด จ่ายเป็นจํานวน 15 เท่าของบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน 
แล้วแต่กรณี 

3. กรณีไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามที่ลูกจ้างประจําของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุให้เป็น
ผู้มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด ตามหนังสือแสดงเจตนาฯ กรณีมากกว่า 1 คน ให้กําหนดส่วนให้ชัดเจน กรณีมิได้กําหนด
ส่วนให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิได้รับในอัตราส่วนที่เท่ากัน ตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด
ลูกจ้างประจําของราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 
สิงหาคม 2555 

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น
คําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับคําขอ และผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/ เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการ พิจารณา 

6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่น เอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220 

โทร.0-5452-2458 ต่อ 20 โทรสาร. 044851340/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  

(มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) 
 

การตรวจสอบเอกสาร  
ทายาทหรือผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จตกทอดพร้อมเอกสาร
ต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจํารับบําเหน็จราย
เดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน  
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  

3 ชั่วโมง เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

2) 
 

การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องและ รวบรวมหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
อํานาจพิจารณา 
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

6 วัน  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

3) 
 

การพิจารณา  
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จ ตกทอด โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิฯ 
ต่อไป หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส 

8 วัน  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
1) แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 2 ฉบับ  
หมายเหตุ (ขอรับแบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด) 

- 

2) หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําของราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ฉบับจริง 1 ฉบับ    สําเนา 2 ฉบับ  
หมายเหตุ (ขอรับแบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ที่หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 
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ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

4) ใบมรณบัตร  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อย

ละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220 
โทร.044-851340    โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา 

2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งกําหนด) 

(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

 

http://www.1111.go.th/
http://www.info.go.th/


 
 
 
 

(6) 
การขอรับบําเหนจ็ปกติ หรือบําเหน็จราย

เดือนของลูกจ้างประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จปกติของลูกจ้างประจํา เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจําที่ออก
จากงานโดยต้องมี ระยะเวลาทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ เมื่อพ้นหรือออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (3) ถึง (16) 
และกรณีทํางานเป็นลูกจ้างประจํา ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ และลาออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ (2) ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

2. กรณีบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิรับบําเหน็จปกติ โดยมีเวลาทํางานตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
จะขอรับบําเหน็จรายเดือน แทนบําเหน็จปกติได้ โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจําออกจากงานจนถึง
แก่ความตาย 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับคําขอ และผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการ พิจารณา 

5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่น เอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 

โทร.044-851340 โทรสาร. 044-851340 ติดต่อด้วยตนเอง  
ณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

(มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) 
 

การตรวจสอบเอกสาร  
 ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จ
รายเดือนพร้อมเอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 

จังหวัดชัยภูม ิหลักฐาน หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก 

3 ชั่วโมง เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

2) 
 

การตรวจสอบเอกสาร 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวม
หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 

จังหวัดชัยภูม ิหมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

6 วัน  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

3) 
 

การพิจารณา  
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอํานาจพิจารณา
สั่งจ่ายเงินบําเหน็จปกติ | 

อําเภอจัตุรัส หรือบําเหน็จรายเดือน โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้ลูกจ้างประจําต่อไป  

หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

8 วัน  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนลูกจ้าง  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา () ฉบับ  
หมายเหตุ (ขอรับแบบคําขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเตือนลูกจ้าง
ที่หน่วยงาน ต้นสังกัด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 

 (บาท/ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220 
โทร.044-851340   โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนลูกจ้าง  

(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/
http://www.info.go.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 
การขอรับบําเหนจ็ปกติของทายาท  

(กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 1 จาก 3 

คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                              ถึงแก่กรรม)  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จปกติกรณีของลูกจ้างประจําที่ได้ทํางานเป็นลูกจ้างประจําไม่น้อยกว่า 1 ปี
บริบูรณ์ ถึงแก่ความตาย ถ้า ความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองให้จ่ายเงิน
บําเหน็จปกติให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข้อ 7 และ ข้อ 8 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับคําขอ และผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข./ เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่น เอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานทีใ่ห้บริการ 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 

โทร.044-851340 โทรสาร. 044-851340 ติดต่อด้วยตนเอง  
ณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

(มีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า 2 จาก 3 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) 
 

การตรวจสอบเอกสาร  
 ทายาทยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จปกติพร้อมเอกสารต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ลูกจ้างประจําสังกัด และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน  

หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

3 ชั่วโมง เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

2) 
 

การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องและ รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ
ผู้มีอํานาจพิจารณา  
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

6 วัน  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

3) 
 

การพิจารณา  
พิจารณา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบ
อํานาจพิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จ ปกติ โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ทายาท ต่อไป 
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

 

8 วัน  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนลูกจ้าง  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา () ฉบับ  
หมายเหตุ (ขอรับแบบคําขอรับบําเหน็จปกติลูกจ้างที่หน่วยงาน ต้นสังกัด) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ รับแบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วน ท้องถิ่นท่ีหน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

3) 
 

ใบมรณบัตร  

ฉบับจริง 0 ฉบับ  

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 



 

หน้า 3 จาก 3 

ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อย

ละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220 
โทร.044-851340   โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ 

2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกําหนด)  

(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/
http://www.info.go.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) 
การขอรับบําเหนจ็พิเศษของทายาท  

(กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง  
แก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 1 จาก 3 

คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถึง แก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษ กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วย
เพราะเหตุปฏิบัติงาน ในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่ถึงแก่ความตายก่อนได้รับบําเหน็จพิเศษ
ให้จ่ายบํานาญพิเศษให้แก่ทายาท ผู้มีสิทธิ รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม 

2. กรณีทายาทลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้ เงินสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม เงินค่าทดแทน ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณา
บําเหน็จความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือเงินอ่ืนใน ลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือ
จากหน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงาน เงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียง อย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้วแต่จะเลือก 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล /เมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

4. กรณีคําขอหรียรายการเอกสารประกอบการพิจารเนาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับคําขอ และผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/ เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับค่าขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการ พิจารณา 

5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่น เอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 

โทร.044-851340 โทรสาร. 044-851340 ติดต่อด้วยตนเอง  
ณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ: กองคลังเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

(มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) 
 

การตรวจสอบเอกสาร  
 ทายาทยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จพิเศษพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวสังกัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน  
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

3 ชั่วโมง เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

2) 
 

การพิจารณา  
พิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมหลักฐานและเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องเสนอผู้มีอํานาจพิจารณา  
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

6 วัน  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

3) 
 

การพิจารณา  
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จ พิเศษ และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ทายาท ต่อไป  
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

8 วัน  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจ้าง 

 ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา () ฉบับ  
หมายเหตุ (ขอรับแบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจ้างที่หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ ขอรับหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วน ท้องถิ่นท่ีหน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

3) 
 

ใบมรณบัตร  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อย

ละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220 
โทร.044-851340     โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ 

 2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งกําหนด) 

(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/
http://www.info.go.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) 
การขอรับบําเหนจ็พิเศษของลกูจ้างประจํา
หรือลูกจ้างช่ัวคราวขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



หน้า 1 จาก 3 

คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษ เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียวให้แก่ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้าง
ชั่วคราว ที่ได้รับอันตรายหรือ เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่
ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่า ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลย นอกจากจะได้บําเหน็จปกติ
แล้วให้ได้รับบําเหน็จพิเศษอีกด้วย เว้นแต่อันตรายที่ได้รับหรือการเจ็บป่วย เกิดความประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือความผิดของตนเอง 

2. กรณีของลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จปกติ 

3. กรณีหากลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้ เงินสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการ ปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม เงินค่าทดแทน ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณา
บําเหน็จความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ หรือเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือ
จากหน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงาน เงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียง อย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้วแต่จะเลือก 

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น
คําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

5. กระนคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคําขอ และผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน 
พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/ เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการ พิจารณา " 

6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่น เอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220 

โทร.044-851340 โทรสาร. 044-851340ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

หมายเหตุ: กองคลังเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  

(มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) 
 

การตรวจสอบเอกสาร  
 ลูกจ้างประจํา หรือลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับ
บําเหน็จพิเศษพร้อมเอกสารต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบขององค์กรปกครอง ท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  
หมายเหตุ: หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด 

3 ชั่วโมง เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

2) 
 

การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องและ รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ
ผู้มีอํานาจพิจารณา  
หมายเหตุ: หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด 

6 วัน  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

3) 
 

การพิจารณา  
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอํานาจพิจารณา
สั่งจ่ายเงินบําเหน็จพิเศษ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างประจํา หรือ ลูกจ้าง
ชั่วคราวต่อไป หมายเหตุ: หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 

8 วัน  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจ้าง  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา() ฉบับ  
หมายเหตุ (ขอรับแบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจ้างที่หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

2) 
 

ใบรับรองของแพทย์ที่ทางราชการรับรองว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา () ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 

 (บาท/ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220 
โทร.044-851340   โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจ้าง  

(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/
http://www.info.go.th/


 
 
 
 

(10) 
การขอรับบําเหนจ็พิเศษรายเดอืน 

ของลูกจ้างประจําของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษรายเดือน เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจําที่ได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุ ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทาง
ราชการรับรองได้ตรวจ และแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงาน ในหน้าที่ได้อีกเลย 

2. ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษจะขอรับเป็นบําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้ โดยจ่ายเป็นราย
เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ ลูกจ้างประจําออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น
คําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับคําขอ และผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่น เอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220    โทร.044-851340  
โทรสาร. 044-851340 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

(มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) 
 

การตรวจสอบเอกสาร  
 ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือน
พร้อมเอกสารต่อองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐาน หมายเหตุ: กอง
คลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

3 ชั่วโมง เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

2) 
 

การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องและ รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ
ผู้มีอํานาจพิจารณา  
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

6 วัน  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

3) 
 

การพิจารณา  
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอํานาจพิจารณา
สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ พิเศษรายเดือน โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ ลูกจ้างประจําต่อไป  
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

8 วัน  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ รายช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) | แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ (ขอรับแบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด) 

- 

2) 
 

ใบรับรองของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ  

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อย

ละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 



 

หน้า 3 จาก 3 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ  
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220 
โทร.044-851340    โทรสาร.044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 230 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง  

(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th  

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/
http://www.info.go.th/
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