คูมือสําหรับประชาชน : การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณาดวย
การปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย เวนแต
เปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปน
การโฆษณาดวยการปดแผนประกาศ ณ สถานที่ซ่งึ ราชการสวนทองถิ่นจัดไวเพื่อการนั้น หรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และการโฆษณาดวย
การปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไม เพื่อใหทราบชื่อเจาของผูครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่
อาคาร หรือขอความอื่นเกี่ยวกับการเขาไปและออกจากอาคาร
กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอื่นๆ รวมอยูดวย จะตองขอ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ดวยเชนกัน
การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการรับอนุญาต เจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้น
ภายในเวลาที่กําหนด และหากเปนกรณีที่มีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือลามกอนาจาร เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความ หรือ
ภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง
เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่
สาธารณะ ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต
หมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความ หรือภาพที่ใชในการโฆษณา หรือจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายใด ตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบตั ิตามกฎหมายนั้นแลว อาทิ การขออนุญาตเลนการพนัน การขอ
อนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เปนตน
(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณา ตองไมอยูในบริเวณที่หามติดตั้งปายโฆษณา ซึ่งไดแก บริเวณครอม
ถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนน สวนหยอม สวน
ธารณะ ถนน ตนไม และเสาไฟฟาซึ่งอยูในที่สาธารณะ เวนแตเปนการติดตั้งเพื่อพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการตอนรับราช
อาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล ในการอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ ตองแสดงเขตทองที่ที่
อนุญาตไวในหนังสืออนุญาต และตองกําหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใตหลักเกณฑดังนี้

(1) การโฆษณาที่เปนการคา ครั้งละไมเกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไมเปนการคา ครั้งและไมเกิน 30 วัน
เมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ โดย
แสดงเลขที่ และวัน เดือน ป ที่ไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย
การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
หมายเหตุ :
กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาให ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
กรณีมีขอขัดของเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารอง ขอความ หรือภาพในแผนประกาศหรือแผน
ปลิว หรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอื่นกอน จะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลที่ไมสามารถ
ออกหนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแตวันตรวจพบขอขัดของ แตจะไมเกิน 7 วัน
หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10
แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (วันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
(ระบุระยะเวลาที่ใหบริการจริง)))
เทศบาล..........................(ระบุชื่อ)
องคการบริหารสวนตําบล.....................(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูยื่นคําขอยื่นคํารองขออนุญาต พรอมเอกสารหลักฐาน
เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ)
องคการบริหารสวนตําบล.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา))
2) การพิจารณา
เสนอเรื่องใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ผูมี
อํานาจอนุญาตไดพิจารณา
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ)
องคการบริหารสวนตําบล.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา))
3) การพิจารณา
พิจารณาออกหนังสืออนุญาต
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ)
องคการบริหารสวนตําบล.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) แบบคํารองขออนุญาตโฆษณา (แบบ ร.ส.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) แผนผังแสดงเขตที่จะปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว
ฉบับจริง 2 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 3) ตัวอยางของแผนประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา
ฉบับจริง 2 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

ระยะเวลา
4 ชั่วโมง

สวนที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

1 วัน

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

5 วัน

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคํารอง พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคํารองเปนบุคคลธรรมดา และยื่นคํารองดวยตนเอง)
5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาต พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคํารองเปนบุคคลธรรมดา แตมอบใหบุคคลอื่นยื่นคํา
รองแทน)
6) หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน พรอมปดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคํารองเปนบุคคลธรรมดา แตมอบใหบุคคลอื่นยื่นคํา
รองแทน)
7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นแทน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคํารองเปนบุคคลธรรมดา แตมอบใหบุคคลอื่นยื่นคํา
รองแทน)
8) สําเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล ซึ่งผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติบุคคลรับรองสําเนาถูกตอง และประทับตรานิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูยื่นคํารองดวยตนเอง)
9) สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง และประทับตรานิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูยื่นคํารองดวยตนเอง)

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
10) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
ผูยื่นคํารอง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผยู ื่นคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูยื่นคํารองดวยตนเอง)
11) สําเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล ซึ่งผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติบุคคลรับรองสําเนาถูกตอง และประทับตรานิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอื่นเปนผูยื่นคํารองแทน)
12) สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง และประทับตรานิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอื่นเปนผูยื่นคํารองแทน)
13) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
ผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอื่นเปนผูยื่นคํารองแทน)
14) หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน พรอมปดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอื่นเปนผูยื่นคํารองแทน)
15) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ ผูยื่นคํารองแทน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอื่นเปนผูยื่นคํารองแทน)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
1) หนังสื ออนุญาตใหปด ทิ้ ง หรือโปรยแผน ประกาศหรือใบปลิ วเพื่อ คาธรรมเนียม 200 บาท
การโฆษณาที่เปนการคา
2)

(หมายเหตุ: -)
หนังสื ออนุญาตใหปด ทิ้ ง หรือโปรยแผน ประกาศหรือใบปลิ วเพื่อ คาธรรมเนียม 100 บาท
การโฆษณาอื่นๆ ที่ไมเปนการคา
(หมายเหตุ: -)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) เทศบาล...../อบต. ...../เมืองพัทยา (ระบุชื่อหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับเรื่องรองเรียน) หมายเลข
โทรศัพท ...................................หรือ.................................. (ระบุชองทางอื่นๆ ถามี)
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1) แบบฟอรม รส.1
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไป และมี
คุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมี
ภูมิลาํ เนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัดบํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้
1.รับเงินสดดวยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบ
อํานาจจากผูมีสิทธิ
วิธีการ
1.ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเอง หรือมอบ
อํานาจใหผูอื่นดําเนินการได
2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผา นมา ใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว
3.กรณีผูสูงอายุที่มีสทิ ธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู และยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองไปแจงตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมทตี่ น ยายไป

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน
ของทุกป))
ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล อบต. เมือง
พัทยา)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาที
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในปงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา))
2) การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา))

ระยะเวลา
20 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

10 นาที

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายพรอมสําเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 3) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผานธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 6) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีผู
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอํานาจ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
2) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักบริหารการคลังทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ และที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางอยางอื่นนั้น โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธขั้นตอนและ
วิธีการชําระภาษี
2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสนิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสนิ และแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน กรณีที่เจาของทรัพยสินชําระภาษี
เกินเวลาที่กําหนด จะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอ ผูบริหารทองถิ่นได ภายใน 15 วัน
นับแตไดรับแจงการประเมิน โดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจาของ
ทรัพยสนิ ยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาให
ผูย่นื คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (-))
เทศบาล......................(ระบุชื่อ)
องคการบริการสวนตําบล ..............................(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 31 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน นับแตผูรับบริการมายื่นคําขอ
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา))
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสินตามแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจงการประเมินภาษีให
เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น
แบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติวธิ ี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา))

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

30 วัน

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดนิ พรอมสําเนา เชน โฉนด
ที่ดิน ใบอนุญาตปลูกสราง หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือใหโรงเรือนฯ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 4) หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนา เชน ใบทะเบียนการคา
ทะเบียนพาณิชย ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการคาของฝายสิ่งแวดลอม สัญญาเชาอาคาร
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 5) หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล)
พรอมสําเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 6) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) เทศบาล...../องคการบริหารสวนตําบล...../เมืองพัทยา(ระบุหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับเรื่องรองเรียน)
หมายเลขโทรศัพท ................................ หรือ ....................................... (ระบุชองทางอื่นๆ ถามี)
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

