
 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

             คู่มือแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านเกาะ ได้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่จะน าเสนอแนวทางปฏิบัติ
ราชการด้านการบริการประชาชนเท่านั้น   โดยมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์  โครงสร้างการบริหารและภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านเกาะ  ในขั้นตอนการปฏิบัติราชการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  รวมถึงแนวทางปฏิบัติราชการด้านการ
ส่งเสริม สนับสนุน และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถจัดบริกา ร
สาธารณะ และตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเป็นไปอย่างทั่วถึง 

           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือแนวทางปฏิบัติ
ราชการเพื่อบริการประชาชน เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชน และส่งผลต่อการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลและตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
รวมถึงประโยชน์แก่องค์กรและข้าราชการ  เพื่อให้เกิดก ารบริหารจัดการที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
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                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
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สภาพทั่วไป 
 ต าบลบ้านเกาะตามประวัติเดิมนั้น หมายถึง บริเวณวัดปุากิ่วในปัจจุบัน ซึ่งมีพ้ืนที่ในบริเวณนั้นเป็น  
ที่นา  มีต้นไม้และต้นหญ้าขึ้นเป็นหย่อม ๆ ซึ่งเป็นที่มาของบ้านเกาะ ต าบลบ้านเกาะยกฐานะจากสภาต าบล
บ้านเกาะ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ตั้งอยู่เลขที่ 1  
หมู่ที่ 6  ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ที่ต้ังของหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ประกอบด้วย  5  หมู่บ้าน 
 จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   เต็มทั้งหมู่บ้าน  3  หมู่  ได้แก่ 

                     หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม  มีพ้ืนที่ประมาณ  7,194  ไร่ 
                      หมู่ที่ 6 บ้านนาตก  มีพ้ืนที่ประมาณ  5,232  ไร ่
                    หมู่ที่ 7 บ้านนาออก  มีพ้ืนที่ประมาณ  8,502  ไร่ 

จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  บางส่วน  2  หมู่  ได้แก่ 
           หมู่ที่ 3 บ้านเขาขุนพนม  มีพ้ืนที่ประมาณ  654.75  ไร่ 

หมู่ที่ 4  บ้านนาเสน  มีพ้ืนที ่ 5,886  ไร่ 
 (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕40)  

              ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
         ลักษณะภูมิประเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบและที่ราบลุ่มบางส่วนมีคลอง
นอกท่าไหลผ่าน ท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เหมาะแก่การเพาะปลูกและท าสวนผลไม้นานา
ชนิด ตามสภาพพ้ืนที่ ดังนี้ หมู่ที่ 3, 4, 5 ซ่ึงต้ังอยู่ทางทิศตะวนัตก ขององค์การบริหารสว่นต าบล เกษตรกรจะ
ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน เป็นต้นส่วนหมู่ที่ 6,7 เกษตรกรจะ
ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ ท านา และปลูกผักหลังฤดูเก็บเกี่ยว และท าไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์น้ าในร่องสวน 
และประชาชนบางส่วนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ฯลฯ เป็นต้น 
         ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตรและคาบสมุทร ซึ่งมีเทือกเขาหลวง
นครศรีธรรมราช อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ภูมิอากาศในเขตต าบลบ้านเกาะมี 2  ฤดู คือ ฤดูร้อน 
และฤดูฝน   

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายน  อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่
บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรง ปริมาณฝนน้อย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม บางปีอาจ
เกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนมากนานนับเดือน ส่งผลให้เกิดปัญหาอุกภัยในพื้นที ่
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        ลักษณะของดิน 
ลักษณะโดยทั่วไปเป็นดินรวนปนทรายหรือดินร่วนสีน้ าตาล น้ าตาลปนเทา ดินชั้นล่างเป็นดินร่วน

เหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมี เหล็กและแมงกานีสในชั้น
ดินด้านล่าง ความเหมาะสมของกลุ่มดินส าหรับการปลูกพืช โดยเหมาะส าหรับการท านามากกว่าการปลูกพืชไร่ 
ไม้ผลและพวกพืชผัก แต่สามารถปลูกพืชไร่หรือพืชผักที่มีอายุสั่นได้ในช่วงฤดูแล้ง 
         ลักษณะของน้ า 

ลักษณะของน้ าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีคลองนอกท่า - ท่าแพ ซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ า
สายหลักส าหรับการอุปโภค - บริโภค และใช้เพ่ือการเกษตร  โดยแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่ง
น้ าที่มนุษย์สร้างขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภค - บริโภค และใช้
เพ่ือการเกษตรของประชาชน ดังนี้ 

 

แหล่งน้ า จ านวน (แห่ง) หมายเหตุ 
แม่น้ า -  
คลอง  1  (คลองนอกท่า-ท่าแพ)  
ห้วย หนอง บึง 7  
ฝายน้ าล้น 5  
คลองชลประทาน -  
บ่อบาดาลสาธารณะ 6   
บ่อน้ าตื้นสาธารณะ 2  
อ่างเก็บน้ า 1  
บ่อโยก 1  

  

         ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ปุาไม้เหลือน้อย เนื่องจากในพ้ืนที่ประชาชนประอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงใช้พื้นที่ในการปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ท าไร่ เป็น
ต้น ส่งผลให้ประชาชนตัดไม้ยืนต้นมาปลูกพืชเศรษฐกิจแทน ทรัพยากรปุาไม้จึงเหลือน้อย 
         ด้านการเมืองการปกครอง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีก านัน 
และผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าฝุายปกครองในพ้ืนที่ จ านวนหมู่บ้าน เต็มทั้งหมู่บ้าน 3  หมู่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม มี
พ้ืนที่ประมาณ 7,194  ไร่ หมู่ที่ 6 บ้านนาตก  มีพ้ืนที่ประมาณ 5,232 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านนาออก มีพ้ืนที่
ประมาณ 8,502 ไร่ จ านวนหมู่บ้าน บางส่วน 2 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 3 บ้านเขาขุนพนม มีพ้ืนที่ประมาณ 
654.75 ไร่และหมู่ท่ี 4 บ้านนาเสน  มีพ้ืนที่ 5,886 ไร่ 
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เขตการปกครอง 
ต าบลบ้านเกาะตามประวัติเดิมนั้น หมายถึง บริเวณวัดปุากิ่วในปัจจุบัน ซึ่งมีพ้ืนที่ ในบริเวณนั้นเป็น 

ที่นา  มีต้นไม้และต้นหญ้าขึ้นเป็นหย่อม ๆ ซึ่งเป็นที่มาของบ้านเกาะ ต าบลบ้านเกาะยกฐานะจากสภาต าบล      
บ้านเกาะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  
        ที่ตั้ง อาณาเขต   
         องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีที่ท าการตั้งอยู่  เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเกาะ  ติดทางหลวง
ชนบท (ถนนวิริยานุศาสน์ สายนอกท่า-น้ าแคบ) ระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอพรหมคีรีประมาณ 7 กิโลเมตร  
ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ    อาณาเขตติดต่อกับ ต าบลทอนหงส์และเทศบาลต าบลพรหมโลก 
          ทิศใต้       อาณาเขตติดต่อกับ ต าบลพรหมโลกและต าบลนาเรียง 
          ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับ ต าบลนาเรียงและต าบลอินคีรี 
         ทิศตะวันตก     อาณาเขตติดต่อกับ  เทศบาลต าบลพรหมโลก 
      เนื้อที่ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีพ้ืนที่ประมาณ 43.95 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 27,468.75ไร ่
     สภาพทางสังคม 
 การศึกษา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาของประชาชน โดยมีการพัฒนา
ด้านการศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาคน เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนาธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึง  
ภารกิจด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ประกอบด้วย 
 1. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2. การให้ความรู้และส่งเสริมเรื่องอาชีพ 
 3. การส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน 
 4. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ 
 ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจ านวน  1  โรง ให้
การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ดังนี้ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เปิดสอนนักเรียนก่อนวัยเรียน (ปฐมวัย)        
มีนักเรียนจ านวน  60  คน  
 สาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาเสน มีการ
จัดบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อให้แก่ประชาชน ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาเสน  ให้บริการด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสุขภาพของประชาชน และการให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับสาธรณสุข เป็นต้น 
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2. คลินิก  จ านวน  1  แห่ง ได้แก่คลินิก  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ถนนวิริยานุศาสตร์ บ้านนาตก 
3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ 100 

 นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางด้านการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะได้ด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบวิธีการก าจัดยุงลายในครัวเรือน การ
ฉีดพ่นหมอกควันให้แก่กลุ่มเปูาหมายที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก การฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) เพ่ือให้ดูแลประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

การตรวจหาสารเคมีในเลือดเกษตร เนื่องจากให้ต าบลบ้านเกาะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งต้องใช้สารเคมีในการปูองกัน/ก าจัดโรคต่าง ๆ ส่งผลให้เกษตรมีความเสี่ยงท าให้เกิดโรคต่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จึงด าเนินงานตรวจหาสารเคมีในเลือดเกษตรเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและ
หาวิธีการปูองกัน ทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรหรือใช้วิธีธรรมชาติในการปูองกัน/ก าจัดโรค
ต่างๆ 
 การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้แก่กลุ่มเปูาหมายที่มีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว 
พร้อมทั้งให้ความรู้และวิธีปฏิบัติในการปูองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุทางถนน

บริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ ทางโค้งบริเวณหน้าวัดอินทคีรี หมู่ที่ 7 บริเวณทางโค้ง หมู่ที่ 5 ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยจัดท าปูายเตือนอันตราย การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและขับรถด้วยความระมัดระวัง การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณจุด
เสี่ยง  
 ปัญหาอาชญากรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ไม่มีเหตุอาชญากรรมที่รุนแรงเกิดขึ้น 
แต่มีปัญหาเรื่องลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนสถานที่ราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้
ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว โดยประสานกับต ารวจในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดได้ระบาดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ โดยยาเสพติดที่พบมากที่สุด

ได้แก่ น้ ากระท่อม ยาบ้า เป็นต้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้ประสานกับสถานที่ต ารวจภูธร
พรหมคีรีด าเนินการโครงการครอบครัวสดใสห่างไกลยาเสพติด ฝึกอบรมเด็ก ดูงานสถานที่จริงที่วัดไม้เสียบ 
ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือลดปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล การ
แก้ไขปัญหาของสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้ง
เบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีภารกิจด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน  การส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุและประชาชน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุในต าบล 
บ้านเกาะ เพ่ือศึกษากรณีตัวอย่าง รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ไปประยุกต์ใช้  
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ระบบบริการพ้ืนฐาน 
       การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีทางหลวงชลบทสายวิริยานุศาสตร์ (ถนนสาย
นอกท่า-ท่าแพ) เป็นถนนสายหลักในการขนส่งระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็นเส้นทางเข้าถึง
จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ยังมีถนนโครงข่ายเชื่อมโยงชุมชนต่าง ๆ 
 การคมนาคมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็นเส้นทางการจราจรที่สะดวก เนื่องจาก
เป็นทางผ่าน และมีผู้ใช้เส้นทางการสัญจรไม่หนาแน่นและพลุกพล่าน มีถนนท้องถิ่นที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงอย่างสะดวกใช้ในการขนส่งและสัญจร ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อถนน จ านวน (สาย) ระยะทางยาว (กิโลเมตร) 
1 ถนนลาดยาง (วิริยานุศาสตร์) 1   6 
2 ถนนคอนกรีต 25 20.446 
3 ถนนหินคลุก 21 10.094 
4 ถนนลูกรัง 1 0.75 
5 ถนนดิน - - 

     การไฟฟ้า 
     ครัวเรือนในเขตต าบลบ้านเกาะส่วนใหญ่มีไฟฟูาใช้ 99.42 % และครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ 0.58 % 
     ประปา 
      ประปาในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ครัวเรือนส่วนใหญ่รับบริการน้ าประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ โดยมีแหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปาเป็นแหล่งน้ าผิวดิน และน้ าบาดาล จ านวน
ประปา 5 แห่ง ประชากรใช้บริการน้ าประปา มีทั้งสิ้น 641 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.89 จากครัวเ รือน
ทั้งหมดจ านวน 690 หลังคาเรือน  
     โทรศัพท์ 
      ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (บุคคล) โทรศัพท์
สาธารณะไม่มี ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ไม่มี 
ระบบเศรษฐกิจ 
  การเกษตร 

ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านเกาะ  มีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด ซึ่งพ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ท าสวนผลไม้ ได้แก่  มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง และประเภทไม้ยืนต้นได้แก่  ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  ปลูก
พืชไร่ เช่น  มะเขือ  แตงโม  เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 มีอาชีเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมามีอาชีพ
รับจ้างทั่วไปร้อยละ 5 รองลงมามีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 5 โดยรายได้ของครอบครัวมาจากการเกษตรกรรมเป็น
รายได้หลักของครัวเรือน 

การประมง 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลักษณะการ

ประมงน้อย เช่นการเลี้ยงปลานิล ปลาดุก เป็นต้น  
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การปศุสัตว์ 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีการประกอบการในลักษณะเลี้ยงสัตว์ใน

ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่พ้ืนเมือง เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น 
การท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวในเขตต าบลบ้านเกาะ มีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญจ านวน  2  แห่ง ดังนี้    
1) วัดอินทคีรี (วัดบ้านนา) มีพระพุทธรูปที่ส าคัญคือ พระพุทธสิหิงค์ เป็นที่เคารพสักกาสัก

ประชาชนโดยทั่วไป ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
2) วัดเขาขุนพนม  ตั้งอยู่ท่ี  หมู่ที่ 4  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี   
วัดเขาขุนพนม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่ง

ศึกษาด้านโบราณคดีและศิลปะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปุาเขาที่ทรงคุณค่า  ภายในวัดมีอนุสาวรีย์
พระเจ้าตากสินมหาราช พระต าหนักทรงบัลลังก์ พระต าหนักเขาทรงศีล ถ้ าสมเด็จสมเด็จพระเจ้าตากสิน รอย
พระพุทธบาท ถ้ าเหวตากฟูา ถ้ าพิศดาล ถ้ านางชี มณฑปพ่อท่านกลาย บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ถ้ าเขาขุนพนม เป็นต้น 
ด้วยลักษณะดังกล่าวท าให้วัดเขาขุนพนมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า 

อุตสาหกรรม 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 การพาณิชย์ 
การพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจ

การค้าแบบทรงตัว (คงที่) โดยไม่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวก ส่วนใหญ่เป็นการค้าขาย เป็นต้น  

กลุ่มอาชีพ 
o กลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านเกาะ   
o กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชตามฤดูกาล หมู่ที่ 3 
o กลุ่มเพ่ิมผลผลิตทางด้านการเกษตร หมู่ที่ 4 
o กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 4  
o กลุ่มเลี้ยงแพะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5 
o กลุ่มปลุกพืชตามฤดูกาล หมู่ที่ 5 
o กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคพ้ืนเมือง หมู่ที่ 6 
o กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 5 

แรงงาน 
 แรงงานส่วนใหญ่ใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจครัวเรือน ซึ่งใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือน
เป็นส าคัญ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลบ้านเกาะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและแรงงาน
ต่างประเทศใช้แรงงานในส่วนยางพารา รองลงมาใช้แรงงานรับจ้าง เป็นต้น 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม

คติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“เศรษฐกิจดีมีคุณธรรม น าการศึกษาพาเมืองน่าอยู่ ทุกชีวีตอยู่ดีมีสุข” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1.  การส่งเสริม พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
2. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน

พัฒนาการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
3. การพัฒนา เมืองน่าอยู่  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. การพัฒนาปรับปรุงการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ 
5. การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ

สาธารณสุข ตลอดทั้งสวัสดิการของประชาชน 
6. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงในสังคมการปูองกันภัยฝุายพลเรือนเพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ
ของคน ครอบครัวและชุมชน เพ่ือสร้างความ เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
1. ประชากรมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความรู้และมีรายได้ที่เพียงพอสามารถพึงตนเองได้ 
2. ประชาชนได้รับการบริการข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เพียงพอและเสมอภาค 
3. ประชาชนมีศักยภาพ และมีชุมชนที่เข้มแข็ง 

            4. สนับสนุนส่งเสรมิ พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                การสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ 
            5. การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีความสะดวก รวดเร็ว และเพียงพอ 
            6. ประชาชนน้อมน าเอาแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
            7.การบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

8.สนับสนุนส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน 
  

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กร
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม 
  1.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
  1.2 การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
  1.3 การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม 
  2.1 การนันทนาการและส่งเสริมกีฬา  
  2.2 การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  2.3 การสาธารณสุข 
  2.4 การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.6 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2.7 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.1 การด าเนินงานสาธารณูปโภค 
  3.2 การระบายน้ า 
  3.3 การผังเมือง 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านแหล่งน้ า 
  4.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค 

4.2  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  5.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5.2 การส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปโตย 
  5.3 การพัฒนาบุคลากร 
  5.5 การพัฒนารายได้ 
  5.6 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  5.7 การให้บริการประชาชน 
 6. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2 การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.3 การอนุรักษ์และใช้พลังงานทดแทน 
 
โครงสร้างและการจัดองคก์รในการด าเนินงาน อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ 
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเกาะ  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จ านวน ๑0 คน โดยมีประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะ จ านวน ๑ คน   และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จ านวน ๑ คน  
ซึ่งนายอ าเภอพรหมคีรีแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ตามมติของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  ๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  ๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 ๒.๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จ านวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน มีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 
                   1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ 
  ๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  ๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
  ๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย 
และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒.๓) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จ านวน ๒ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีหน้าที่เป็น 
ผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมอบหมาย 
 ๒.๔) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จ านวน ๑ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ และมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีหน้าที่
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
 ๒.๕) ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ แบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
         ๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รับผิดชอบงานด้าน 
   1.1 งานบริหารงานทั่วไป   เกี่ยวกับ 
   -  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   -  งานการเจ้าหน้าที่ 



- 10 - 
   -  งานการเลือกตั้ง 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานการตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของราชการ 
   -  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและ 
                                   ผู้ท าคุณประโยชน์ 
   -  งานอาคารสถานที่ 
   -  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 งานนโยบายและแผน    เกี่ยวกับ 
   -  งานจัดท างบประมาณ 
   -  งานวิชาการและแผนงาน 
   -  งานจัดท าแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ าปี 
   -  งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               -  งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของ 
                                  ทางราชการ 
                               -  งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลและ 
                                  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
                               -  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.3 งานสวัสดิการสังคม    เกี่ยวกับ 
   -  งานส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงานต่างๆ 
   -  งานด าเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ 
   -  งานฝึกอบรมในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ 
                                  เพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
   -  งานปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ เช่น ด าเนินการเรื่อง 
                                  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์  
                               -  งานการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
                               -  งานส่งเสริมการกีฬาและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน 
                               -  งานส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
                               -  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
        ๒) กองคลัง    รับผิดชอบงานด้าน 
   2.1 งานการเงิน    เกี่ยวกับ 
   -  งานการรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
   -  งานการซื้อและการจ้าง 
   -  งานจัดสรรเงินต่างๆ 
   -  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  
                  -  งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย   
                               -  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
              -  งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
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   -  งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท   
                  -  งานจัดท างบประมาณการรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
                               -  งานเก็บรักษาและการน าส่งประจ าวัน   
   -  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                               2.2 งานจัดเก็บรายได้    เกี่ยวกับ 
   -  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
   -  งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือช าระภาษี  
   -  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
   -  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ   
                  -  งานจัดเก็บและช าระเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ   
                               -  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ 
              -  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                               2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    เกี่ยวกับ 
   -  งานการซื้อและการจ้าง 
   -  งานจัดท าทะเบียนพัสดุ  
   -  งานการตรวจสอบรับ/จ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ 
              -  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
         ๓) กองช่าง    รับผิดชอบงานด้าน 
   3.1 งานก่อสร้าง    เกี่ยวกับ 
   -  งานก่อสร้างบ ารุงรักษาทางและสะพาน  
   -  งานสาธารณูปการอ่ืนและงานบ ารุงรักษาติดตั้งไฟฟูา 
   -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
   -  งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมงานถนนและสะพาน   
   -  งานสถาปัตยกรรม 
   -  งานควบคุมและการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารรวมทั้งระเบียบ 
                                  กฎหมายอื่น 
   -  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓. สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 
  ๓.๑) หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
            และสิ่งปฏิกูล 
  (๓) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  (๔) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
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  (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
  ๓.๒) หน้าที่อาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  (๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
  (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  (๑๒) การท่องเที่ยว 
  (๑๓) การผังเมือง 
  ๓.๓) อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  (๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
  (๓) การจดัให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  (๕) การสาธารณูปการ 
  (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
  (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
   (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๙) การจัดการศึกษา 
  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  (๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
  (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
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  (๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 
               และสาธารณสถานอื่น ๆ 
  (๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากร 
            ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๒๕) การผังเมือง 
  (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  (๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  (๒๘) การควบคุมอาคาร 
  (๒๙) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา 
         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ 
         ประกาศก าหนด 
  ๔. วิธีด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบผล
ของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
  กรณีเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  ประชาชนสามารถติดต่อ
ขอรับบริการได้ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  ตั้งอยู่เลขที่ 1  หมู่ที่ 6  ต าบลบ้านเกาะ 
อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๕. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ ตั้งอยู่เลขที่ 1  หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์. ๐-7๕35-๔819  เว็บไซต์ www.bankoh.go.th  
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คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที ่
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวงมหาดไทย  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่ โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอน ดังนี้ 
1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปาน
กลางที่ดิน 
 (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อ
เจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
 (2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
หรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 
 (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้ง
การประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องช าระภาษีภายใน 30 วนั นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
 (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
 1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป 
หรือมีเหตุอย่างอ่ืนท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
 (1) เจ้าของที่ดนิยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 
วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
 (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
 (4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินน า
ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่
แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
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  3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝุายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝุายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 6. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
กองคลัง อบต.บ้านเกาะ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 31 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภบท.5 
หรือ ภบท.8) เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: (ส านักงานเขต เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
องค์การบริหารส่วนต าบล  ทุกแห่ง และเมืองพัทยา))  

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจ้งการ
ประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี 
(หมายเหตุ: (ส านักงานเขต เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
องค์การบริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง และเมืองพัทยา))  

30 วัน - 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , น.ส.3 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

- 

6) 
 

ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ของปีก่อน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  เลขที่ 1  หมู่ที่ 6  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  80320 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)<br />- 
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120<br />- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 
2502 6132<br />- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH<br /><br />ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)<br />Tel : +66 92 
668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  
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ชื่อกระบวนงาน: การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ส านักบริหารการ
ปกครองท้องที่ 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  1)พระราชบัญญัติภาษีบ ารงุท้องที่ พ.ศ.2508  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ใหบ้ริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน/การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวงมหาดไทย  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ความหมาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจาก
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง นั้น ทรัพย์สินที่อยู่ใน
ข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีหลักในการพิจารณาดังนี้ 
1.ต้องมีทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างนั้น และ 
2.ต้องไม่เข้าข้อยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบ ภรด.2) 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบฯ และเข้าตรวจดูสถาน
ที่ตั้ง 
 

11 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
แจ้งรายการประเมินให้ผู้รับประเมิน (แบบ ภรด.8) 
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 
-ประเภทของทรัพย์สิน 
-ค่ารายปีของทรัพย์สิน 
-ค่าภาษีที่จะต้องเสีย 

3 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

เอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

- 

4) 
 

แผนผังบริเวณที่ตั้งพอสังเขป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
 

 -   
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 075-354819, โทรสาร 075-354819 ต่อ 8  และทางเว๊ปไซต์ 
www.bankoh.go.th))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

ชื่อกระบวนงาน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

 กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
 1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 15.0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน /องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีป้าย 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวงมหาดไทย  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปูายหรือผู้ที่ต้องเสียภาษีปูาย
ตามกฏหมาย มายื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อเนื่องไปจนถึงการช าระภาษีปูาย 
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ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของปูายมายื่นแบบแสดงรายการ
เพ่ือช าระภาษีปูาย  โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายใน
เดือน มีนาคม ของทุกปี  (ภ.ป.1) 

5 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร และท าการประเมินภาษีปูาย 
 

15 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าของปูายให้ไปช าระภาษีปูาย 
 

10 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4) การพิจารณา 
เจ้าของปูายช าระภาษีปูาย นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 

15 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

3) 
 

ตัวอย่างป้าย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

- 

 
 



ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) 1.ปู า ยที่ มี อั กษร ไทยล้ ว น ให้ คิ ด อัต ร า 3บ .ต่ อห้ า ร้ อยตร .ซม . 
2.ปูายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและปนกับภาพและหรือ
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย อ่ื น ใ ห้ คิ ด อั ต ร า 20บ .ต่ อ ห้ า ร้ อ ย ต ร .ซ ม . 
3.ปูายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่กับปูาย
ที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ
ใ ห้ คิ ด อั ต ร า 40บ .ต่ อ ห้ า ร้ อ ย ต ร .ซ ม . 
       ปูายตามข้อ1,2หรือ3 เมื่อค านวณพ้ืนที่ของปูายแล้ว 
*ถ้าเศษเกินกึ่ งหนึ่งของห้าร้อยตร .ซม .ให้นับเป็นห้าร้อยตร .ซม . 
*ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าปูายละ200บ.ให้เสีย200บ. 

 -   
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 075-354819, โทรสาร 075-354819 ต่อ 8 และทางเว๊ปไซต์ 
www.bankoh.go.th))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

ชื่อกระบวนงาน: การรับช าระภาษีปูาย  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ.2510 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 15.0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับช าระภาษีปูาย/องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  
พ.ศ. 2499   กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวงพาณิชย์  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  
(มาตรา 11) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของ
รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 
(1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีท่ีตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร) หรือ 
(2) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขต
ไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ ส านักงานเขตนั้น)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรธีรรมราช /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 
 

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนา
เอกสาร 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 
 

10 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ โดยให้
เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

5) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสาร
สิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

6) 
 

แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

8) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้
เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า 
หรือ ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการ
ซื้อขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

- 

10) 
 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจ านวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อท าบันทึกถ้อยค า
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจ านวนเงินทุนก็ได้ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

- 
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ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ)  ค่าธรรมเนียม 50 บาท  
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  ค่าธรรมเนียม 30 บาท  
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียน ณ ช่องทางท่ียื่นค าขอ 
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(หมายเหตุ: (0-2547-4446-7 ))  
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
5) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 075-354819, โทรสาร.075-354819 ต่อ 8 และทางเว๊ปไซต์ 
www.bankoh.go.th))  

6) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

 กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
 1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
 2)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  
 3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 
 ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
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4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553  
6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552  
7)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
8)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555    
9)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลข
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
10)พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
11)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: ไม่มี 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา/องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวงพาณิชย์  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้
จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
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หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือ 
มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของ
รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 
(1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีท่ีตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร) หรือ 
(2) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขต
ไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ ส านักงานเขตนั้น)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 
 

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร  

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 
 

10 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่ง
ใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มี
พยานลงช่ือรับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

5) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสาร
สิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

- 

6) 
 

แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
7) 

 
หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

8) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)  ค่าธรรมเนียม 20 บาท  
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท  
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียน ณ ช่องทางท่ียื่นค าขอ 
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(หมายเหตุ: (02-547-4446-7))  
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
5) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 075-354819, โทรสาร. 075-354819 ต่อ 8 และทางเว๊ปไซต์ 
www.bankoh.go.th))  

6) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
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ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499   กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
  1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
  2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 
    ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
  3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง 
    พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
 4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553  
 5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552  
 6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน 
   พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553   
 7)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555    
 8)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลข 
   ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
 9)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549  
 10)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ   
     เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: ไม่มี 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา/องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวงพาณิชย์  
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หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม 
เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิก
ห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 
วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย 
สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอ
จดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้
ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้
ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ 
4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของ
รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ    กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 
(1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีท่ีตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร) หรือ 
(2) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : ติดต่อส านักงานเขต 
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขต
ไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ ส านักงานเขตนั้น)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาท ี
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 
 

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 
 

10 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาท
ที่ยื่นค าขอแทน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) 
โดยให้ทายาทที่ย่ืนค าขอเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงช่ือแทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

7) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)  ค่าธรรมเนียม 20 บาท  
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ)  ค่าธรรมเนียม 30 บาท  
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียน ณ ช่องทางท่ียื่นค าขอ 
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(หมายเหตุ: (02-547-4446-7))  
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
5) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 075-354819, โทรสาร.075-354819 ต่อ 8 และเว๊ปไซต์ www.bankoh.go.th))  
6) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
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ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549  
2)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555    
3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552  
4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553   
5)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
6)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลข 
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์  
 7)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลข  
 ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ  
 8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่า  
 ด้วยทะเบียนพาณิชย์  
 9)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง  
 พระราชบัญญัติ   
 ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
 10)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553  
 11)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546  
 12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: ไม่มี 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนด ฯลฯ : 0.0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา / องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 
 


