คูมือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

คํานํา
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม
มาตรา 7 ไดกําหนดให “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตอง
จัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยจะตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการ
ยื่นคําขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาต
จะตอ งยื่น มาพรอมกั บ คํ าขอ...” โดยมีเ ปาหมาย เพื่อ อํานวยความสะดวกแก ประชาชน ลดตน ทุ น ของ
ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอนระยะเวลาใหประชาชนทราบ
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม จึงไดจัด ทํา “คูมือสําหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป

องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
มิถุนายน 2558

สารบัญ
1. ทีม่ า
2. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
3. คําจํากัดความ
4. แนวคิดและหลักการ
4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน
4.2 ขอบเขตการดําเนินการ
4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
5. ประโยชนที่ไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
6. งานที่ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
การรับชําระภาษีปาย
การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
การขออนุญาตประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิง่ ปฏิกลู
การขออนุญาตสถานทีจ่ ําหนายและสถานทีส่ ะสมอาหาร
การขออนุญาตการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
การจดทะเบียนพาณิชย
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การขอรับสงเคราะหผูปวยเอดส
การขออนุญาตกอสรางอาคาร
การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร
การตอใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
การขอขอมูลขาวสาร
การรับแจงเรื่องราวรองทุกข
การออกใบรับแจงประกอบกิจการควบคุมน้าํ มัน ประเภทที่ 2
การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน ประเภทที่ 3
การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนปฐมศึกษา
ภาคผนวก
 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

1
2
2
2

3
4
5
12
17
20
33
41
48
57
62
68
74
80
86
94
99
103
106
118
133

การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
******************************
1. ที่มา
เนื่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ
ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจงในการขออนุญาต
ดําเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา
เอกสาร และหลักฐานที่จําเปนรวมถึง ขั้น ตอนในการพิจ ารณาไวอยางชัด เจน ทําใหเกิดความคลุมเครือไม
ชัดเจนอันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมาก และเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบธุร กิจของประเทศในเวทีก ารคาโลก คณะรัก ษาความสงบแหง ชาติ ไดปรึก ษาลงมติใหเสนอราง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไดใชอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐ ธรรมนู ญแหง ราชอาณาจัก รไทย (ฉบั บชั่วคราว) พุทธศัก ราช 2557
เสนอรางพระราชบัญญัติดัง กลาวตอสภานิติบัญญัติแ หงชาติพิจารณาเปน เรื่องเรงดวน สภานิติบัญญัติ
แห ง ชาติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 25/2557 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2557 ได พิ จ ารณาร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วแล ว ลงมติ เ ห็ น สมควรประกาศใช เ ป น กฎหมาย นายกรั ฐ มนตรี ได นํ า ร า ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.............. ขึ้น ทูลเกลา
ทูลกระหมอม ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต
ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
(ถามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู
ขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอ
ดวยตนเองก็ได
มาตรา 7 วรรคสอง คูมื อสํ า หรั บประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให ปด ประกาศไว ณ สถานที่
ที่กําหนดใหยื่นคําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงาน
เจาหนาที่คัดสําเนาให โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวใน
คูมือสําหรับประชาชนดวย
มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ
ขั้น ตอนและระยะเวลาในการพิจ ารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง วาเปน ระยะเวลาที่เหมาะสมตาม
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองเมืองที่ดีห รือไม ในกรณีที่เห็นวา ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไข
ใหเหมาะสมโดยเร็ว

-2มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตาม มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. วัตถุประสงคของการจัดทําคูม ือสําหรับประชาชน
2.1 เพื่อใหเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
2.2 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3. คําจํากัดความ
“การบริการประชาชน” หมายถึง การดําเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐจน
แลวเสร็จตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปนการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของ
รัฐกําหนดใหผูรับบริการตองยืน่ คําขอกอนดําเนินการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ
การจดทะเบียน การขึน้ ทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร
“ผูรบั บริการ” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารับ
บริการจากหนวยงานภาครัฐ
“หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย สวนราชการ จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานภาครัฐรูปแบบใหม
4. แนวคิดและหลักการ
แนวคิด และหลัก การของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาเปนหลักการสําคัญ ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของ
ภาครัฐ การสรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน
ระยะเวลาใหประชาชนทราบ เพื่อเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญคือ การอํานวยความสะดวกแกประชาชน
4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจน
ในการติดตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐาน
ที่จําเปนอยางไร เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให
ประชาชนตองขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจง กอนจะดําเนิน การใดๆ ตองจัด ทําคูมือสําหรับ
ประชาชน
4.3 วัต ถุ ประสงค ใ นการจั ด ทํ าคู มื อสํ าหรับ ประชาชน การจั ด ทํา คูมื อ สํา หรั บประชาชนมี
วัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอ ขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่
ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธกี าร ขัน้ ตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคําขอ
สถานที่ใหบริการ

-32) เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
4) เพื่อสรางความโปรงใส ในการปฏิบัตงิ านของหนวยงานภาครัฐ
4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
หนวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนทีม่ กี ฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให
ประชาชนตองมายื่นขออนุญาตกอนดําเนินการใด มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน และนําไปใชในการ
ใหบริการประชาชน
5. ประโยชนที่ไดจากการจัดทําคูม ือสําหรับประชาชน
ประโยชนตอผูรับบริการ
- ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน
- ไดรับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปรงใส
- ไดรับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
- มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback)
ประโยชนตอผูใหบริการ
-ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดลุ ยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่น
- สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑที่วางไว เพื่อนํามาปรับปรุง
การใหบริการ
- พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง
ประโยชนโดยรวมตอประเทศ
- ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
- เพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ

คูมือสําหรับประชาชน/งานที่ใหบริการ
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

-5การรั
อนและที่ดนิ
คูบมชํือาระภาษี
สําหรัโรงเรื
บประชาชน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทกระบวนงาน
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางอยางอื่นๆและที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธขั้นตอน
และวิธีการชําระภาษี
2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค ก รปกครองสว นท องถิ่น รั บชํ าระภาษี (เจา ของทรั พย สิน ชําระภาษีทั น ที ห รื อชํา ระภาษี ภายใน
กําหนดเวลา)
6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจง การประเมินกรณีที่เจาของ
ทรัพยสินชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนดจะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นได
ภายใน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30
วันนับจากวันที่เจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9)

-68. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจ ารณาไมถูก ตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข
เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
รวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่น คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนิน การแกไข/
เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนัก งานเจาหนา ที่จ ะยัง ไม พิจ ารณาคําขอและยัง นับระยะเวลาดํ าเนิน งานจนกวาผูยื่ น คําขอจะ
ดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
รายละเอียด
สวนงาน /
ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
ของขั้นตอน
หนวยงานที่
ใหบริการ
การบริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ
เจ า ของทรั พ ย สิ น ยื่ น แบบ
1 วัน
กองคลัง
เอกสาร
แสดงรายการทรั พ ย สิ น
องคการบริหาร
(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพนัก งาน
สวนตําบล
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
นาหนองทุม
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณา 30 วัน กองคลัง
ตรวจสอบรายการทรัพยสิน
องคการบริหาร
ตามแบ บแสดง รายการ
สวนตําบล
ทรั พย สิน (ภ.ร.ด.2) และ
นาหนองทุม
แจ ง การประเมิ น ภาษี ใ ห
เจาของทรัพยสินดําเนินการ
ชําระภาษี
ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน

หมายเหตุ

-7กรณีผูชําระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 แลวยังไมชาํ ระทันทีใหดําเนินการ ดังนี้
1. เมื่อไดรับการแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ตองชําระภายใน30 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจงการประเมิน
หากชําระ เกินกําหนดตองเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
- ไมเกิน 1 เดือน เงินเพิ่ม 2.5%
- เกิน 1 เดือนแตไมเกิน 2 เดือน เงินเพิ่ม 5%
- เกิน 2 เดือนแตไมเกิน 3 เดือน เงินเพิ่ม 7.5% - เกิน 3 เดือนแตไมเกิน 4 เดือน เงินเพิ่ม 10%
- เกิน 4 เดือนตองดําเนินคดี
2. ไดรับแจงการประเมินแลวไมพอใจในการประเมิน ตองอุทธรณภายใน 15 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
2. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและทีด่ ินพรอมสําเนา เชน โฉนดที่ดนิ
ใบอนุญาตปลูกสรางหนังสือสัญญาซื้อขายหรือใหโรงเรือนฯ
3. หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนาเชนใบทะเบียนการคา
ทะเบียนพาณิชย ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือใบอนุญาตประกอบกิจการคา
สัญญาเชาอาคาร
4. หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนติ ิบุคคล) พรอมสําเนา
5. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
6. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ปที่ผานมา (ภ.ร.ด.12)
(กรณีผูชําระภาษีรายเดิม)
คาธรรมเนียม
ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป
อัตราคาภาษีรอยละ 12.5 ของคารายป
คาภาษี = คารายป x 12.5%
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท: 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ฉบับ

-8ตัวอยางแบบฟอรม
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-11-
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การรับชําระภาษีปาย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การรับชําระภาษีปาย ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
หนาที่ในการรับชําระภาษีปายแสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการ
อื่นหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและ
วิธีการเสียภาษี
2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)
3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย
(ภ.ป. 3)
5. องคก รปกครองสวนทองถิ่น รับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทัน ทีห รือชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลา)
6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระ
ภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นได
ภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ
(ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510

-138. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข
เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
รวมกั นพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่น คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนิน การแกไข/
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่น คําขอจะ
ดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลัง จากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลว
เสร็จตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
สวนงาน / หมายเหตุ
ระยะเวลา
ที่
หนวยงานที่
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการ
1 วัน กองคลัง
เอกสาร
ภาษีปาย (ภ.ป. 1) เพื่อใหพนักงาน
องคการบริหาร
เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวน
สวนตําบล
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน
นาหนองทุม
2) การพิจารณา พนักงานเจาหนาที่พจิ ารณา
30 วัน กองคลัง
ตรวจสอบรายการปายตามแบบ
องคการบริหาร
แสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) และ
สวนตําบล
แจงการประเมินภาษี
นาหนองทุม
3) การพิจารณา เจาของปายชําระภาษี
15 วัน กองคลัง
องคการบริหาร
สวนตําบล
นาหนองทุม
ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน

-14-

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
2. แผนผังแสดงสถานทีต่ ั้งหรือแสดงปายรายละเอียดเกีย่ วกับปาย
วันเดือนปที่ติดตั้งหรือแสดง
3. หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนา เชน ใบทะเบียนการคา
ทะเบียนพาณิชย ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนติ ิบุคคล) พรอมสําเนา
5. สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย (ถามี)
(กรณีผูชําระภาษีรายเดิม)
6. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ชุด

คาธรรมเนียม
อัตราภาษีปาย แบงเปน 3 อัตรา ดังนี้
อัตราภาษีปาย (ตอ 500 ตารางเซนติเมตร)
1) อักษรไทยลวน 3 บาท
2) อักษรไทยปนกับอักษรตางปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 บาท
3) ปายดังตอไปนี้
ก. ไมมีอักษรไทย 40 บาท
ข. อักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใต หรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ 40 บาท
4) ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายไดเสียภาษีปายแลวอัน
เปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้นใหคิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะเงินภาษี
ที่เพิ่มขึ้น
5) ปายใดต่ํากวา 200 บาท ใหเสีย 200 บาท
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท: 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com
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ตัวอยางแบบฟอรม

-16-
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก
ที่ดินที่เปนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรื อ
สิทธิครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก พื้น ที่ดิน และ
พื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย โดยไมเปนที่ดินที่เจาของที่ดินไดรับการยกเวนภาษีหรืออยูในเกณฑลดหยอน
ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ คือ ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใด มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่
สําหรับปนั้น
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5)
ซึ่งตองยื่นใหม ทุก 4 ป / ครัง้ (ภายในเดือนมกราคม)
1.ผูเปนเจาของที่ดนิ ยื่นแบบแสดงรายการทีด่ ิน (ภ.บ.ท. 5)
2.เจาหนาที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับขอมูล
ใน ผ.ท.4. และ ผ.ท.5.
3.คํานวณคาภาษีบํารุงทองที่จากหนวยราคาปานกลางที่ดิน
และประเมินคาภาษีบํารุงทองที่

-184.แจงการประเมิน (ภ.บ.ท.5)
5.ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน
คาภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.11)
สําหรับการชําระภาษีในรอบ 3 ปถัดไป
1.ผูเปนเจาของที่ดนิ แจงชื่อ – สกุล ใหเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับขอมูลทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4)
2.ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11)
ระยะเวลา
ใชระยะเวลา ไมเกิน 3 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุงทองทีป่ ที่ผานมา (ภ.บ.ท.11)
คาธรรมเนียม
อัตราภาษีบํารุงทองทีก่ ําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ แบงเปน 34 อัตรา
ราคาปานกลางทีด่ ินเกินไรละ 30,000 บาท ใหเสียภาษีดังนี้
1. ราคาปานกลางของที่ดนิ 30,000 บาทแรก เสียภาษี 70 บาท
สวนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ตอ 25 บาท
2. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุกเสียกึ่งอัตรา
ดวยตนเอง ไมเกินไรละ 5 บาท
ที่ดินวางเปลา เสียเพิ่ม 1 เทา
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท: 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
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ตัวอยางแบบฟอรม
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2545

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การขออนุญาตประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถิ่นนั้น )
จะตองยื่น ขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนัก งานทองถิ่น หรือเจาหนาที่ที่รับผิด ชอบภายใน 30 วัน กอน
ใบอนุ ญาตสิ้ น อายุ (ใบอนุ ญาตมี อายุ 1 ปนั บแตวั น ที่อ อกใบอนุ ญาต) เมื่อ ไดยื่ น คํ าขอพรอ มกั บเสี ย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและ
หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขอ
อนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม
ทัง้ นี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด
จะตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้น อีก รอยละ 20 ของจํานวนเงิน ที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระ
คาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้งเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุ ดดําเนินการไวไดจนกวาจะ
เสียคาธรรมเนีย มและคา ปรับจนครบ จํา นวน 2 เงื่อนไขในการยื่น คําขอ (ตามที่ร ะบุไวในข อกําหนด
ของทองถิ่น) ดังนี้

-21(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สํ า เนาใบอนุ ญ าตหรื อ เอกสารหลั ก ฐานตามกฎหมายอื่ น ที่เ กี่ ย วข อ งตามประเภทกิ จ การ
ที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
สวนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
15 นาที กองคลัง
1) การตรวจสอบ ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
เอกสาร
ขอตออายุใบอนุญาต
องคการบริหาร
ประกอบกิจการที่เปน
สวนตําบล
อันตรายตอสุขภาพพรอม
นาหนองทุม
หลักฐานที่ทองถิน่ กําหนด
2) การตรวจสอบ เจาหนาที่ตรวจสอบความ 1 ชั่วโมง กองคลัง
เอกสาร
ถูกตองของคําขอและ
องคการบริหาร
ความครบถวนของ
สวนตําบล
เอกสารหลักฐานทันที
นาหนองทุม
กรณีไมถกู ตอง/ครบถวน
จนท. แจงตอผูยื่นคําขอให
แกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนัน้ ให
จัดทําบันทึกความ
บกพรองและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่
และผูยื่นคําขอลงนามไวใน
บันทึกนั้นดวย
ประเภท
ขั้นตอน

หมายเหตุ
1. ระยะเวลาใหบริการ
สวนงาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
1. ระยะเวลาใหบริการ
สวนงาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
2. หากผูข อตออายุ
ใบอนุญาตไมแกไขคําขอ
หรือไมสงเอกสารเพิม่ เติม
ใหครบถวนตามทีก่ ําหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพรองใหเจาหนาที่
สงคืนคําขอและเอกสาร
พรอมแจงเปนหนังสือถึง
เหตุแหงการคืนดวยและ
แจงสิทธิในการอุทธรณ
(อุทธรณตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539)

-22สวนงาน /
ระยะเวลา
ที่
หนวยงานที่
ใหบริการ
รับผิดชอบ
20 วัน กองคลัง
3) การพิจารณา เจาหนาที่ตรวจสถานทีด่ าน
สุขลักษณะกรณีถูกตองตาม
องคการ
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
บริหาร
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
สวนตําบล
กรณีไมถกู ตองตามหลักเกณฑ
นาหนองทุม
ดานสุขลักษณะแนะนํา
ใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ
ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

4) การพิจารณา การแจงคําสัง่ ออกใบอนุญาต
/คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจง
การอนุญาตแกผูขออนุญาต
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ทองถิ่น
กําหนดหากพนกําหนดถือวา
ไมประสงคจะรับใบอนุญาต
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัว
อันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตแจงคําสั่งไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพแกผูขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบพรอมแจง
สิทธิในการอุทธรณ

8 วัน

กองคลัง
องคการ
บริหาร
สวนตําบล
นาหนองทุม

หมายเหตุ
1.) ระยะเวลาใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่รับผิดชอบให
ระบุไปตามบริบทของทองถิ่น
2.) กฎหมายกําหนดภายใน
30 วันนับแตวันที่เอกสาร
ถูกตองและครบถวน (ตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)
1.) ระยะเวลาใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่รบั ผิดชอบให
ระบุไปตามบริบทของทองถิ่น
2.) ในกรณีที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายใน 30 วันนับ
แตวันที่เอกสารถูกตองและ
ครบถวนใหแจงการขยาย
เวลาใหผูขออนุญาตทราบทุก
7 วันจนกวาจะพิจารณาแลว
เสร็จพรอมสําเนาแจงสํานัก
ก.พ.ร. ทราบ

-23สวนงาน /
ระยะเวลา
ที่
หนวยงานที่
ใหบริการ
รับผิดชอบ
5) การพิจารณา ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําสั่ง 1 วัน กองคลัง
อนุญาตตออายุใบอนุญาต) แจง
องคการ
ใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรม
บริหาร
เนียมตามอัตราและระยะเวลา
สวนตําบล
ที่ทองถิน่ กําหนด (ตามประเภท
นาหนองทุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ที่มีขอกําหนดของทองถิ่น)
ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ
1.) ระยะเวลาใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
ใหระบุไปตามบริบทของ
ทองถิ่น
2.) กรณีไมชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนดจะตอง
เสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอย
ละ 20 ของจํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนสําเนา
เอกสาร

1) บัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล

1

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

4) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มี
การมอบอํานาจ)

1

1 ฉบับ

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละประเภทกิจการ)

หลักฐานทีแ่ สดงการเปนผูมี
5) อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

1

1 ฉบับ

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละประเภทกิจการ)

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หมายเหตุ
(เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่
ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละประเภทกิจการ)

-24เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

1) สําเนาเอกสารสิทธิห์ รือสัญญาเชา
หรือสิทธิอนื่ ใดตามกฎหมายในการ
ใชประโยชนสถานที่ที่ใชประกอบ
กิจการในแตละประเภทกิจการ
2) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารที่แสดงวา
อาคารดังกลาวสามารถใชประกอบ
กิจการตามที่ขออนุญาตได
3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของในแตละประเภทกิจการ
เชนใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ.
2547 พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ํา
ไทยพ.ศ. 2546 เปนตน
4) เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการ
ที่กฎหมายกําหนดใหมีการประเมิน
ผลกระทบเชนรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ราย
งานการประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ (HIA)
5) ผลการตรวจวัดคุณภาพดาน
สิ่งแวดลอม (ในแตละประเภท
กิจการที่กําหนด)
6) ใบรับรองแพทยและหลักฐานแสดง
วาผานการอบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการ
ที่เกี่ยวของกับอาหาร)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
สําเนา
เอกสาร

-

1 ฉบับ

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละประเภทกิจการ)

-

1 ฉบับ

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละประเภทกิจการ)

-

1 ฉบับ

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละประเภทกิจการ)

-

1 ฉบับ

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละประเภทกิจการ)

-

1 ฉบับ

1

-

(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละประเภทกิจการ)
(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละประเภทกิจการ)

หมายเหตุ

- 25 คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพรายป ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทาย
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
ลําดับ
อัตรา
ประเภทกิจการ
ที่
คาธรรมเนียม
๑ การฆาสัตว ยกเวน ในสถานที-่ จําหนายอาหาร การเรขาย การ-ขายในตลาดและ
ปละ ๕๐๐
การฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๒ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรือการกระทําอื่นใด ปละ ๓๐๐
ตอสัตวหรือพืชหรือสวนใดของสัตวหรือพืชเปนอาหารสัตว
๓ การสะสม หรือการเลี้ยงครัง่
ปละ ๓๐๐
๔ การผลิตน้ําแข็ง ยกเวน การผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อการบริโภค ปละ ๑,๕๐๐
ในครัวเรือน การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
๕ การเก็บ การถนอมอาหารดวย-เครื่องจักร มีกําลังตัง้ แต ๕ แรงมาขึ้นไป
ปละ ๓๕๐
๖ การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
ปละ ๖๐๐
๗ การสีขาวดวยเครื่องจักร
ปละ ๓๐๐
๘ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวย-เครื่องจักร
ปละ ๓๐๐
๙ การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง ขาวโพด
ปละ ๖๐๐
๑๐ การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด
ปละ ๑,๕๐๐
๑๑ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การติด การประสาน การรีด การอัดโลหะดวย ปละ ๑,๕๐๐
เครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา
๑๒ การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร หรือการระเบิด
ปละ ๕,๐๐๐
การโม การปนหินดวยเครื่องจักร หรือการโม การบดหิน
๑๓ การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
ปละ ๖๐๐
๑๔ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบอากาศ หรืออุปกรณที่เปน
ปละ ๔๐๐
สวนประกอบยาน-ยนต เครื่องจักร เครื่องกล
๑๕ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาน-ยนต เครื่องจักร เครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ หรือ
ปละ ๔๐๐
จําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร
เครื่องกล ดังกลาวดวย
๑๖ การลาง การอัดฉีดยานยนต
ปละ ๔๐๐
๑๗ การปะ การเชื่อมยาง
ปละ ๒๐๐
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ลําดับที่
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

ประเภทกิจการ
การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัดไม
ดวยเครื่องจักร
การประกอบกิจการ สถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือกิจการอื่นในประเภท
เดียวกัน
การจัดใหมกี ารแสดงดนตรี เตนรํา รําวง หรือการแสดงอื่นๆในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม
การประกอบกิจการสวนสนุก หรือตูเกม
การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน
การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
การผลิตเครื่องโมดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิง่ ของตางๆ
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ
ผลิตดอกไมเพลิง
การผลิต การซอมเครื่องอิเลคทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเลคทรอนิกส
อุปกรณไฟฟา
การสะสมวัตถุหรือสิง่ ของที่ชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช
การประกอบกิจการโกดังสินคา
การกอสราง

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท: 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

อัตรา
คาธรรมเนียม
ปละ ๖๐๐
ปละ ๓๐๐
ปละ ๔๐๐
(ครั้งละ ๕๐๐
ปละ ๑,๐๐๐)
ปละ ๓๐๐
ปละ ๘,๐๐๐
ปละ ๓๐๐
ปละ ๕๐๐
ปละ ๑,๐๐๐
ปละ ๕,๐๐๐
ปละ ๕,๐๐๐
ปละ ๕,๐๐๐
ปละ ๕,๐๐๐
ปละ ๕๐๐
ปละ ๒,๐๐๐
ปละ ๓,๐๐๐
ปละ ๒,๐๐๐
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเปน
ธุร กิจ หรือไดรับประโยชนต อบแทนดวยการคิด คาบริก ารตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนัก งานทองถิ่น หรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการ
ขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม/กอง/ฝายที่รับผิดชอบ (ระบุ) 2 เงื่อนไขในการยื่นคําขอ ดังนี้
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) หลักเกณฑดานคุณ สมบัติของผูประกอบกิจการดานยานพาหนะขนสิ่ง ปฏิกูล ดานผูขับขี่แ ละ
ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะดานสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกตองตามหลักเกณฑและมีวิธีการ
ควบคุมกํากับการขนสงเพื่อปองกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลใหถูกตองตามหลักเกณฑ
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ

-34ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
สวนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
ที่
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ 15 นาที กองคลัง
เอกสาร
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
องคการ
ทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
บริหาร
พรอมหลักฐานทีท่ องถิน่ กําหนด
สวนตําบล
นาหนองทุม
2) การตรวจสอบ เจาหนาที่ตรวจความถูกตองของ 1 ชั่วโมง กองคลัง
เอกสาร
คําขอ และความครบถวนของ
องคการ
เอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม
บริหาร
ถูกตอง/ครบถวนเจาหนาที่แจง
สวนตําบล
ตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพิม่ เติม
นาหนองทุม
เพื่อดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนัน้ ใหจัด
ทําบันทึกความบกพรองและ
รายการเอกสารหรือหลักฐาน
ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูยื่น
คําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย
ประเภท
ขั้นตอน

3) การพิจารณา เจาหนาที่ตรวจดานสุขลักษณะ
กรณีถกู ตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณีไมถกู ตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะแนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ

20 วัน

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาการใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่รับผิดชอบให
ระบุไปตามบริบทของพื้นที)่

1. ระยะเวลาการใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่รับผิดชอบให
ระบุไปตามบริบทของพื้นที่
2. หากผูข อใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสงเอกสารเพิม่ เติม
ใหครบถวนตามทีก่ ําหนดใน
แบบบันทึกความบกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคําขอและ
เอกสารพรอมแจงเปนหนังสือ
ถึงเหตุแหงการคืนดวยและแจง
สิทธิในการอุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองพ.ศ. 2539))
1. ระยะเวลาการใหบริการสวน
กองคลัง
งาน/หนวยงานที่รับผิดชอบให
องคการ
ระบุไปตามบริบทของพื้นที่
บริหาร
สวนตําบล 2. กฎหมายกําหนดภายใน
นาหนองทุม 30 วันนับแตวันที่เอกสารถูกตอง
และครบถวน
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริ าชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557))
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

4)

-

5)

-

สวนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การแจง คําสั่งออกใบอนุญาต/ 8 วัน
คําสั่งไมอนุญาต
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจง
การอนุ ญ าตแก ผู ข ออนุ ญ าต
ทราบเพื่ อ มารั บ ใบอนุ ญ าต
ภายในระยะเวลาที่ ท อ งถิ่ น
กําหนดหากพนกําหนดถือวาไม
ประสงคจ ะรับ ใบอนุญ าตเว น
แต จ ะมี เ หตุ ห รื อ ข อ แก ตั ว อั น
สมควร
2. กรณีไมอนุญาตแจงคําสั่งไม
ออกใบอนุ ญ าตใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ
แ ล ะ ข น สิ่ ง ป ฏิ กู ล แ ก ผู ข อ
อนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิใน
การอุทธรณ
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
1 วัน
คําสั่งอนุญาต) แจงใหผูขอ
อนุญาตมาชําระคาธรรมเนียม
ตามอัตราและระยะเวลาที่
ทองถิ่นกําหนด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลาการใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่รับผิดชอบให
ระบุไปตามบริบทของพื้นที่
2. ในกรณีที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายใน 30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตองและครบถวนให
แจงการขยายเวลาใหผขู อ
อนุญาตทราบทุก 7 วันจนกวา
จะพิจารณาแลวเสร็จพรอม
สําเนาแจงสํานักก.พ.ร. ทราบ)

(1. ระยะเวลาการใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่รับผิดชอบให
ระบุไปตามบริบทของพื้นที่
2. กรณีไมชําระตามระยะเวลา
ที่กําหนดจะตองเสียคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คางชําระ)

-36รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช

ที่

1)
2)

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนสําเนา
เอกสาร

-

1 ฉบับ
1 ฉบับ

บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน

หมายเหตุ

เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน
จํานวน จํานวน
ภาครัฐผูออก เอกสาร สําเนา
เอกสาร ฉบับจริง เอกสาร

1) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ

-

-

1 ฉบับ

2) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รบั
กําจัดสิ่งปฏิกูลที่ไดรับใบอนุญาตและมี
การดําเนินกิจการที่ถกู ตองตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจาง
ระหวางผูขนกับผูก ําจัดสิ่งปฏิกูล
3) แผนการดําเนินงานในการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลทีแ่ สดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงานความพรอมดานกําลังคน
งบประมาณวัสดุอุปกรณและวิธกี าร
บริหารจัดการ

-

-

1 ฉบับ

-

-

1 ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิม่ เติม

4) เอกสารแสดงใหเห็นวาผูขับขี่และ
ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะผาน
การฝกอบรมดานการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล (ตามหลักเกณฑที่ทองถิน่
กําหนด)
5) ใบรับรองแพทยหรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพประจําปของ
ผูปฏิบัติงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล

หนวยงาน
จํานวน จํานวน
ภาครัฐผูออก เอกสาร สําเนา
เอกสาร ฉบับจริง เอกสาร

หมายเหตุ

-

-

1 ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด)

-

1 ฉบับ

-

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นกําหนด)

คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกลู รายป ปละ 3,000 บาท
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท: 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com
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สม. 1
แบบคําขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ …………………….……………….……………………
วันที่ ………. เดือน …….……………พ.ศ. ……………
ขาพเจา ……………………………………… อายุ ……………… ป สัญชาติ ………………. อยูบานเลขที่ ……………
หมูที่ …… ตรอก/ซอย ………………… ถนน ……………………………………… ตําบล …………………อําเภอ …………………………
จังหวัด ………………………………………………. หมายเลขโทรศัพท ………………………………………………
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจประเภท
[ ] เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่ ……………….………………………………….…….
[ ] เก็บขนและกําจัดสิง่ ปฏิกลู โดยมีระบบกําจัดอยูที่ …………………………………………..
[ ] เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดที่ …..………………………………………………………
[ ] เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูท ี่ ……………………………………………. ตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุมพรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ
1. สําเนาบัตรประจําตัว ………………………………………………………………………… (ประชาชน/ขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
3.1 …………………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………..………
5. …………………………………………………………………………………………..……
(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต)
แผนผังแสดงที่ตงั้ สถานประกอบกิจการโดยสังเขป
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(ลงชื่อ) ………………………………..……………… ผูขอรับใบอนุญาต
(…….………………………………….…….)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้ …….…………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ ..………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ………………………………………….………. เจาพนักงานสาธารณสุข
(……………………………………..………….)
ตําแหนง ……………………….…………………. วันที่ ………/………/………

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิน่
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ) ……………….…………………………. เจาพนักงานทองถิ่น
(…………………………..….…………)
ตําแหนง ………………………………….………... วันที่ ………/………/………

-40สม. 3
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
เขียนที่ ………………………………………..………………
วันที…่ …….… เดือน…………………….… พ.ศ. ………….……
ขาพเจา ………………………………………..………………..……… อายุ ………………… ป สัญชาติ ………………….
อยูบานเลขที่ ………………หมูที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………ถนน …………………………………ตําบล …………….…………
อําเภอ ………………………… จังหวัด ……………………… หมายเลขโทรศัพท ………………………………………………
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท ……………………………………………………………………
ตามใบอนุญาตเลมที่ ………… เลขที่ ……………../…………. ออกใหเมื่อวันที่ ..….. เดือน ..……….……………พ.ศ………….…
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล…………………………….
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
1. สําเนาบัตรประจําตัว ………………………………………………………………………… (ประชาชน/ขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
3.1 ……………………………………………………………………………………………
3.2 …………………..……………………………………………………………………….
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนีเ้ ปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) …………………………………………….…… ผูขอรับใบอนุญาต
(…………………………..……………….)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต
เพราะ …………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) …………………………………เจาพนักงานสาธารณสุข
(……………………………….………)
ตําแหนง …………………….……………… วันที่ ….…./….…./……..

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ

(ลงชื่อ) ……………………………………….………
(………………………………………….…….)
ตําแหนง…………………………………………………….
วันที่ …………/…………/…………
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตสถานที่จําหนายและสถานที่สะสมอาหาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การขออนุญาตสถานที่จําหนายและสถานที่สะสมอาหาร ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการ
ขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม/กอง/ฝายที่รับผิดชอบ 2 เงื่อนไขในการยื่นคําขอ ดังนี้
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของ
ทองถิ่น)
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
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ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
สวนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
ที่
หนวยงาน
บริการ
ใหบริการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
15 นาที
เอกสาร
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรพรอม
หลักฐานที่ทองถิน่ กําหนด
2) การตรวจสอบ เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง 1 ชั่วโมง
เอกสาร
ของคําขอและความครบถวนของ
เอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม
ถูกตอง/ครบถวนเจาหนาที่แจง
ตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพิ่มเติม
เพื่อดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนัน้ ใหจัดทํา
บันทึกความบกพรองและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไว
ในบันทึกนัน้ ดวย
ประเภท
ขั้นตอน

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาหบริการ
สวนงาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุไป
ตามบริบทของทองถิ่น
1. ระยะเวลาใหบริการ
สวนงาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
2. หากผูข อใบอนุญาต
ไมแกไขคําขอหรือไม
สงเอกสารเพิม่ เติมให
ครบถวนตามที่กําหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพรองใหเจาหนาที่
สงคืนคําขอและเอกสาร
พรอมแจงเปนหนังสือถึง
เหตุแหงการคืนดวยและ
แจงสิทธิในการอุทธรณ
(อุทธรณตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539)
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รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
หนวยงาน
การบริการ
ใหบริการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
20 วัน กองคลัง
3) การพิจารณา เจาหนาที่ตรวจสถานทีด่ าน
สุขลักษณะกรณีถูกตองตาม
องคการ
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
บริหาร
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
สวนตําบล
กรณีไมถกู ตองตามหลักเกณฑ
นาหนองทุม
ดานสุขลักษณะแนะนําให
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ
ประเภท
ขั้นตอน

4)

-

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/
คําสั่งไมอนุญาต
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจง
การอนุญาตแกผูขออนุญาต
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ทองถิ่น
กําหนดหากพนกําหนดถือวา
ไมประสงคจะรับใบอนุญาต
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแกตัว
อันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตแจงคําสั่ง
ไมออกใบอนุญาตจัดตัง้
สถานทีจ่ ําหนายอาหารและ
สถานทีส่ ะสมอาหารพื้นที่เกิน
200 ตารางเมตรแกผูขอ
อนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิ
ในการอุทธรณ

8 วัน

-

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาใหบริการสวน
งาน/หนว ยงานที่รับผิด ชอบ
ให ร ะบุ ไ ปตามบริ บ ทของ
ทองถิ่น
2. กฎหมายกําหนดภายใน
30 วัน นั บแตวั น ที่เอกสาร
ถู ก ต อ ง แ ล ะ ค ร บ ถ ว น
(ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธี ปฏิบัติร าชการ
ทางปกครอง (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2557)
1. ระยะเวลาใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
ใหระบุไปตามบริบทของ
ทองถิ่น
2. ในกรณีที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตไดภายใน
30 วันนับแตวันที่เอกสาร
ถูกตองและครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผขู อ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกวาจะพิจารณาแลว
เสร็จพรอมสําเนาแจงสํานัก
ก.พ.ร. ทราบ
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

5)

-

สวนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
หนวยงาน
การบริการ
ใหบริการ
ทีร่ บั ผิดชอบ
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
1 วัน
คําสั่งอนุญาต) แจงใหผูขอ
อนุญาตมาชําระาธรรมเนียม
ตามอัตราและระยะเวลาที่
ทองถิ่นกําหนด

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
ใหระบุไปตามบริบทของ
ทองถิ่น
2. กรณีไมชําระตามระยะ
เวลาที่กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20
ของจํานวนเงินที่คางชําระ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
เอกสารประกอบการยืน่ ขอรับหนังสือรับรองการแจงและใบอนุญาต
1.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูขอใบอนุญาต
2.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจ ัดการหากไมเปน
บุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต
3.สําเนาทะเบียนบานที่ใชประกอบกิจการ
4.หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจกรณีที่ผูขอรับไมสามารถมาดําเนินการดวยตัวเอง
5.แผนที่ตงั้ สถานที่ประกอบกิจการ(เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหม-ใบอนุญาต
หรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม)
6. เอกสารที่เกี่ยวของ
เอกสารประกอบการยื่นขอตออายุหนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาตฯ
1.หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเดิม
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ของผูขอตอใบอนุญาตฯ
3.ใบรับรองแพทย
4.เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
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คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมฉบับละ
(บาทตอป)
อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตัง้ สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด
1 พื้นที่ประกอบการไมเกิน 10 ตารางเมตร
50
2 พื้นที่ประกอบการตั้งแต 11 ตารางเมตรแตไมเกิน 20 ตารางเมตร
100
3 พื้นที่ประกอบการตั้งแต 21 ตารางเมตรแตไมเกิน 50 ตารางเมตร
150
4 พื้นที่ประกอบการตั้งแต 51 ตารางเมตรแตไมเกิน 100 ตารางเมตร
300
5 พื้นที่ประกอบการตั้งแต 101 ตารางเมตรแตไมเกิน 200 ตารางเมตร
500
ที่

พื้นที่ประกอบอาหาร

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

-46ตัวอยางแบบฟอรม

-47-

-48-

คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะตองยื่นขอ
อนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมาย
กําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม /กอง/ฝายที่รับผิดชอบ 2
เงื่อนไขในการยื่นคําขอ ดังนี้
(1) ผูป ระกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น)
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจง ผลการพิจ ารณาภายใน 7 วัน นับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
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ขั้นตอน
สวนงาน /
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่
หนวยงานที่
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ผูขอรับใบอนุญาตยื่น 15 นาที
เอกสาร
คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต
จํ า หน า ยสิ น ค า ในที่
หรื อ ทางสาธารณะ
พ ร อ ม ห ลั ก ฐ า น ที่
ทองถิ่นกําหนด
2) การตรวจสอบ เจา หนา ที่ต รวจสอบ 1 ชั่วโมง
เอกสาร
ความถู ก ตองของคํ า
ขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
ห ลั ก ฐ า น ทั น ที
ก ร ณี ไ ม ถู ก ต อ ง /
ครบถ ว นเจ า หน า ที่
แจง ต อผูยื่ น คํา ขอให
แก ไ ข/เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ดํ า เนิ น การหากไม
สามารถดํ า เนิ น การ
ไดในขณะนั้นใหจัดทํา
บันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสาร
ห รื อ ห ลั ก ฐ า น ยื่ น
เ พิ่ ม เ ติ ม ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่ กํ า หนด
โดยใหเจาหนาที่แ ละ
ผูยื่ น คํ าขอลงนามไว
ในบันทึกนั้นดวย
ประเภท
ขั้นตอน

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาใหบริการสวนงาน/
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น

1. ระยะเวลาใหบริการสวนงาน/
ห น ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ
ใหระบุไ ปตามบริบทของทองถิ่น
2. หากผูขอใบอนุญาตไมแกไขคํา
ขอหรือไมสงเอกสารเพิ่มเติม ให
ครบถ ว นตามที่ กํ า หนดในแบบ
บันทึกความบกพรองใหเจาหนาที่
สง คื น คํ า ขอและเอกสารพร อ ม
แจง เป น หนั งสื อ ถึ งเหตุ แ หง การ
คื น ด ว ยแ ละแจ ง สิ ทธิ ใ นกา ร
อุทธรณ (อุทธรณตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539)
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สวนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
ที่
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
3) การพิจารณา เจ า หน า ที่ ต รวจสถานที่ ด า น 20 วัน
สุขลัก ษณะ กรณีถูกตองตาม
หลั ก เกณฑ ด า นสุ ข ลั ก ษณะ
เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ
ด า น สุ ข ลั ก ษ ณะแ น ะนํ าใ ห
ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ
ประเภท
ขั้นตอน

4)

-

การแจง คําสั่งออกใบอนุญาต/
คําสั่งไมอนุญาต
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือ แจง
การอนุ ญ าตแก ผู ข ออนุ ญ าต
ทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภาย
ในระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด
หากพนกําหนดถือวาไมประสงค
จะรับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตแจงคําสั่ง
ไมออกใบอนุญาตจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะแกผูขอ
อนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิใน
การอุทธรณ

8 วัน

-

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาใหบริการสวน
งาน/หนว ยงานที่รับผิด ชอบ
ให ร ะบุ ไ ปตามบริ บ ทของ
ทองถิ่น
2. กฎหมายกําหนดภายใน
30 วัน นั บแตวั น ที่เอกสาร
ถู ก ต อ ง แ ล ะ ค ร บ ถ ว น
(ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธี ปฏิบัติร าชการ
ท า ง ป ก ค ร อ ง (ฉ บั บ ที่ 2)
พ.ศ.2557)
1. ระยะเวลาใหบริการสวน
งาน/หนว ยงานที่รับผิด ชอบ
ให ร ะบุ ไ ปตามบริ บ ทของ
ทองถิ่น
2.ในกรณี ที่ เ จ า พนั ก งาน
ท อ ง ถิ่ น ไ ม อ า จ อ อ ก
ใบอนุ ญ าตหรือ ยั งไมอ าจมี
คํ า สั่ ง ไม อ นุ ญ าตไดภ ายใน
30 วัน นั บแตวั น ที่เอกสาร
ถูกตองและครบถวนใหแจง
ก า ร ข ย า ย เ ว ล า ใ ห ผู ข อ
อนุ ญ าตทราบทุ ก 7 วั น
จนกว า จะพิ จ ารณาแล ว
เสร็จพรอมสําเนาแจงสํานัก
ก.พ.ร. ทราบ)
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

5)

-

สวนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
1 วัน
คําสั่งอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถิน่ กําหนด

หมายเหตุ

1.ระยะเวลาใหบ ริก ารสว น
งาน/หนว ยงานที่รับผิด ชอบ
ให ร ะบุ ไ ปตามบริ บ ทของ
ทองถิ่น
2.ก ร ณี ไ ม ชํ า ร ะ ต า ม
ระยะเวลาที่กํา หนดจะตอ ง
เสี ยค า ปรั บเพิ่ม ขึ้ น อี ก ร อ ย
ละ 20 ของจํานวนเงินที่คาง
ชําระ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต
2.สําเนาทะเบียนบาน ของผูร ับใบอนุญาต
3.ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายอาหาร
4.รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมใสแวนดําขนาด 1 x 1 นิ้ว
ของผูขอรับใบอนุญาต และผูชว ยจําหนายจํานวนทานละ 2 รูป
5.เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
เอกสารประกอบการยื่นขอตออายุใบอนุญาตฯ
1.ใบอนุญาตเดิม
2.บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย
3.ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหารและผูปรุงอาหาร
4.รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 x 1 นิ้ว
ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย จํานวนทานละ 2 รูป
5.เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
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คาธรรมเนียม
ที่

1
2
3

รายการ

จํานวนเงิน
(บาท)
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึง่ ที่ใดเปนปกติฉบับละ
500
จําหนายโดยลักษณะวิธีการเรขายฉบับละ
50
การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตรา (1) หรือ (2) แลวแตกรณี

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com
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คําขอรับใบอนุญาต
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที…่ …………………………………………………
วันที…่ …….……เดือน…..…………..…….…..พ.ศ……………..…
ขาพเจา………………………………………...........…………………..อายุ…………………..….ป สัญชาติ………………………..
อยูบานเลขที…่ ……………………….หมูที่……………..…..ตรอก/ซอย………………..…………..ถนน…………………………………..
แขวง/ตําบล………………………….เขต/อําเภอ………………………………จังหวัด……………..………โทรศัพท…………….……….
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ประเภท (ระบุชนิด/ประเภทสินคา)
............................…..…………………………………………………………………………......…………………บริเวณที่จําหนายสินคา
..................................................................หมูที่..........ถนน............................ตําบล..................................
อําเภอ................................จังหวัด......................................จําหนายตั้งแตเวลา................................น.
ถึง เวลา...........................น. โดยมีผูชวยจําหนายจํานวน....................................... คน ประกอบดวย
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารตาง ๆ ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1/2 นิ้ว
ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย จํานวนคนละ 3 รูป
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานของผูชวยจําหนาย
4. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย
ขาพเจาจะรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่จําหนายสินคาและปฏิบัติตามที่องคการบริหารสวน
ตําบลปลวกแดงกําหนดทุกประการ
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แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)…………………………………..……………..
(…………………….……..…………………..)
ผูขอรับใบอนุญาต
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จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที…่ …………………………………………………
วันที…่ …………เดือน…..…………….…..พ.ศ………
ขาพเจา…………………………………...........…………………..อายุ…………………..….ป สัญชาติ………………………..
อยูบานเลขที…่ ……………………….หมูที่……………..…..ตรอก/ซอย………………..…………..ถนน…………………………………..
แขวง/ตําบล………………………….เขต/อําเภอ………………………………จังหวัด……………..………โทรศัพท…………….……….
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ประเภท (ระบุชนิด/ประเภทสินคา)
............................…..…………………………………………………………………………......…………………บริเวณที่จําหนายสินคา
..................................................................หมูที่.........ถนน.................................ตําบล..................................
อํ า เภอ..........................................จั ง หวั ด ............................................. ....จํ า หน า ยตั้ ง แต
เวลา................................น. ถึงเวลา........................น. โดยมีผูชวยจําหนายจํานวน................................ คน
ประกอบดวย ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ………………………………………….
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารตาง ๆ ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1/2 นิ้ว
ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย จํานวนคนละ 3 รูป
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานของผูชวยจําหนาย
4. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย
ขาพเจาจะรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่จําหนายสินคาและปฏิบัติตามที่องคการบริหารสวน
ตําบลปลวกแดงกําหนดทุกประการ
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)……………………………..…………..……………..
(…………………….……..………….……………..)
ผูขอรับใบอนุญาต
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คําขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนผูจําหนายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะ
เขียนที.่ ...............................................................
วันที.่ ...........เดือน........................พ.ศ.................
ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)..............................................................อายุ...........ป สัญชาติ...........
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่
อยูบานเลขที.่ ..........หมูที่..................
ตรอก/ซอย............................ถนน...........................ตําบล/แขวง.......................... อําเภอ/เขต.........................
จังหวัด..............................โทรศัพท........................................
ไดขออนุญาตเปนผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ใบอนุญาต เลมที่................เลขที.่ ................
ป......................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ตอเจาพนักงานทองถิ่น
เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน
สูญหาย
ถูกทําลาย
ชํารุดในสาระสําคัญ
พรอมทั้งไดแนบหลักฐานทีน่ ํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
2. ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ
3. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ทใี่ บอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม
สูญหาย
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................
(...................................................)
ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น

อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได

ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต

(ลงชื่อ).................................................เจาพนักงานทองถิ่น
(....................................................)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การจดทะเบียนพาณิชย
งานบริหารทั่วไป
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอ
จดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การจดทะเบี ย นพาณิ ช ย ผู มี ห น า ที่ จ ดทะเบี ย นพาณิ ช ย คื อ บุ ค คลธรรมดาคนเดี ย ว หรื อ หลายคน
(หางหุนสวนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบคุ คลที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่มาตั้งสํานักงานสาขาใน
ประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเปนพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
• การจดทะเบียนพาณิชยตองมีสถานทีต่ ั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม ภายใน 30 วัน
นับแตวนั ที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยืน่ คําขอตอเจาหนาที่/นายทะเบียน
2. เจาหนาที่ / นายทะเบียนตรวจคําขอ และ หลักฐานตางๆ
3. ผูประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชย และชําระคาธรรมเนียม
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ระยะเวลา
ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
เอกสารประกอบการยื่น
1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)
จํานวน 1 ฉบับ
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ
จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ
จํานวน 1 ฉบับ
4) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบานใหแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
จํานวน 1 ฉบับ
• หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหม
• สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน
จํานวน 1 ฉบับ
หรือสําเนาสัญญาเชา
• แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญ
จํานวน 1 ฉบับ
บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
5) กรณีมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
และสําเนาทะเบียนบานของ ผูมอบอํานาจ
6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดีแถบบันทึก วีดีทัศนแผนวีดีทัศนดีวีดีหรือแผนวีดีทัศน
ระบบดิจิตอล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ใหสงสําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนาย
หรือใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคา ที่ขายหรือใหเชา
7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจใหนําใบทะเบียนพาณิชยมาดวย
• กรอกคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พรอมแนบเอกสารตอเจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชย
• เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชยตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ
• เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชยออกใบเสร็จเรียกเก็บคาธรรมเนียม
• เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชยจัด ทําใบทะเบียนพาณิชย พรอมจายใบทะเบียนพาณิชยเปนอัน เสร็จ
ขั้นตอน
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คาธรรมเนียม
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
คําขอจดทะเบียนพาณิชยตงั้ ใหม
คําขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย
คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ
คํารองขอรับใบแทน
คํารองขอรับรองสําเนา

จํานวนเงิน (บาท)
50
20
20
30
30

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

-60ตัวอยางแบบฟอรม
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
งานสงเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายน
ของทุ ก ป ใ ห ผู ที่ จ ะมี อ ายุ ค รบหกสิ บ ป บ ริ บู ร ณ ขึ้ น ไปในป ง บประมาณถั ด ไปและมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว น
มาลงทะเบี ยนและยื่น คําขอรั บเงิ น เบี้ยยั ง ชี พผูสู ง อายุ ดวยตนเองตอ องค ก รปกครองสว นท องถิ่ น ที่ ต นมี
ภูมิลําเนาณสํานักงานขององคก รปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานที่ที่องคก รปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3. มีอายุหกสิบปบริบูรณขนึ้ ไปซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ในปถดั ไป (ปจจุบัน อายุ 59 ปบริบูรณ และตองเกิดกอน 1 ตุลาคม)
4. ไมเปนผูไดรับสวัส ดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจหรือองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นไดแกผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูใน
สถานสงเคราะหของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงิน เดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือ
ผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548

-63ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
1. รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
2. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคล
ที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
วิธีการ
1. ผูที่จ ะมีสิทธิ รับเงิ น เบี้ย ยัง ชีพ ผูสูง อายุในป ง บประมาณถัด ไปยื่น คําขอตามแบบพรอมเอกสาร
หลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ ณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศ
กําหนดดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการได
2. กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผาน
มาใหถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว
3. กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไป
แจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
20 นาที สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล
นาหนองทุม

รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
บริการ
ใหบริการ

1) การตรวจสอบ ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพ
เอกสาร
ผูส ูงอายุในปงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจยืน่ คําขอ
พรอมเอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
2) การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบ
ยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ

10 นาที สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล
นาหนองทุม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน

หมายเหตุ

-64รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอืน่ ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา
2. ทะเบียนบาน พรอมสําเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)
สําหรับกรณีที่ผูขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร
คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

-65ตัวอยางแบบฟอรม
ทะเบียนเลขที่......................../.........
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ................
เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน
ผูยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวของเปน.....................................................................กับ
ผูสูงอายุทขี่ อลงทะเบียน ชือ่ -สกุล (ผูรับมอบอํานาจ)
.................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ

---- ที่อยู.........................................................................
.........................................................................โทรศัพท...................................................................................

ขอมูลผูสูงอายุ
เขียนที.่ ................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.....................
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ..........................................นามสกุล...........................................
เกิดวันที่............เดือน............................พ.ศ. .................... อายุ.............ป สัญชาติ
มีชื่ออยูใน
สําเนาทะเบีย นบา นเลขที่ ...............หมู ที่/ ชุมชน...........................ตรอก/ซอย.............. ...........ถนน
................................ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
.
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูสูงอายุที่ยื่นคําขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยาราง  แยกกันอยู  อื่นๆ......................
อาชีพ...................................................รายไดตอเดือน...........................................บาท
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ
 ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ไดรับการสงเคราะห
ความพิการ
 ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหม เมื่อวันที่......................................................................................................
โดยยายมาจาก
(ระบุที่อยูเดิม...........................................................................................................................)
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ........... โดยวิธีดงั ตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดดวยตนเอง
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ
จากผูมีสิทธิ

 รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
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พรอมแนบเอกสาร ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอืน่ ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ผานธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรบั บํานาญหรือสวัสดิการเปนราย
เดือนจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาว
ขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงชือ่ )........................................................
(.......................................................)
ผูยนื่ คําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ

(ลงชื่อ)....................................................
(....................................................)
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน

-67-2ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย / นาง / นางสาว
.....................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
----
 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
 เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
.....................................................................................

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล
....................................................................
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได
ตรวจสอบแลว มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับลงทะเบียน  ไมสมควรรับ
ลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................
(...........................................)
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................
(ลงชื่อ)..........................................................................
(...........................................)
(.....................................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................
จาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
(...........................................)
คําสั่ง  รับลงทะเบียน  ไมรับลงทะเบียน  อื่นๆ ...............................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(......................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบล......................................
วัน/เดือน/ป.............................................
(ตัดตามรอยเสนประ ใหผสู ูงอายุที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว
.-ผูสูงอายุ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..........................................................บานเลขที่................หมูที่.....................
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. ........... โดย
จะเริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุตั้งแตเดือน ตุลาคม .............. ถึงเดือนกันยายน ................ ในอัตราแบบ
ขั้น บัน ได ภายในวัน ที่ 10 ของทุก เดือน กรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนาที่ไปอยูที่อื่น (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
............. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ..............) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ ที่
องคการบริหารสวนตําบลแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง
(ลงชื่อ)...........................................................
(........................................................)
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
งานสงเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2553
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ในปงบประมาณถัดไปณที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาหรือสถานที่ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ
ในการยื่น คําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิก ารคนพิการหรือผูดูแลคนพิก ารจะตองแสดงความ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคน
พิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี
ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถให
ผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว
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1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
ผูแ ทนโดยชอบธรรมผูพิทัก ษผูอ นุบาลแล วแตก รณียื่ น คําขอตามแบบพร อมเอกสารหลัก ฐานตอองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด
2. กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมา
ใหถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความ
พิการตองไปแจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
20 นาที สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล
นาหนองทุม

ระยะเวลา
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ใหบริการ

1) การตรวจสอบ ผูที่ประสงคจะขอรับเบีย้ ความพิการใน
เอกสาร
ปงบประมาณถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน
และเอกสารหลักฐานประกอบ
2) การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยืน่ คําขอ
ลงทะเบียนใหผูขอลงทะเบียน

10 นาที

สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล
นาหนองทุม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูพิการ
2.ใบรับรองความพิการจากแพทย
3.รูปถายผูพิการ 1 นิ้ว
4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูดูแล
5.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)
สําหรับกรณีที่ผูขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
1

ชุด
ชุด
รูป
ชุด
ฉบับ
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คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

-71ตัวอยางแบบฟอรม
ทะเบียนเลขที่................../................
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ..............
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน : ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ
เกี่ยวของกับคนพิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเปน  บิดา - มารดา  บุตร  สามี- ภรรยา  พี่นอง  ผูดูแลคนพิการ
 อื่นๆ ..........................
ลงทะเบียนชื่อ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ).....................................................................................
เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ ----
ที่อยู.................................................................................โทรศัพท..........................................

ขอมูลคนพิการ
เขียนที่...........................................................
วันที่........................เดือน...............................พ.ศ.......................
คํานําหนานาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (ระบุ).........................
ชื่อ............................................................นามสกุล....................................................................
เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ป สัญชาติ........................ มีชื่ออยูในสําเนา
ทะเบียนบานเลขที่...............หมูที่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตําบล.............อําเภอ................
จังหวัด....................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูพิการที่ยื่นคําขอ ----
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น
 ความพิการทางสติปญญา
 ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย  ความพิการทางการเรียนรู  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
รางกาย  ความพิการทางออทิสติก  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  พิการซ้ําซอน  ไมระบุความพิการ
สถานภาพ  โสด  สมรส  หมาย  หยาราง  แยกกันอยู  อื่น ๆ...........
บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอได .............................................................................โทรศัพท..................................................................
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ
 ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  เคยไดรับ(ยายภูมิลําเนา)เขามาอยูใหม เมื่อ............................  ไดรับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  อื่นๆ (ระบุ)........
 ไมสามารถใชชีวิตประจําวันดวยตนเอง  มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ  ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายไดตอเดือน(ระบุ)................................บาท
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ............... โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดดวยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมิสิทธิ
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
ธนาคาร.........................................................ชื่อบัญชี...........................................................เลขที่บัญชี ………………………………………………………………
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พรอมแนบเอกสารดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย  สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯแทน)
ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจาก
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุก
ประการ

(ลงชื่อ)........................................................
(........................................................)
ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ

(ลงชื่อ)........................................................
(.......................................................)
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน

หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก และทําเครื่องหมาย  ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

-73-2ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/……………..............
.......................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
---- แลว
 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจาก......................................................................................

(ลงชื่อ).................................................
(...................................................)
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล
........................................................................
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได
ตรวจสอบแลวมีความเห็นดังนี้
 สมควรรับลงทะเบียน  ไมสมควรรับ
ลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ).....................................................
(........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).....................................................
(........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).....................................................
(........................................................)

คําสั่ง
 รับลงทะเบียน  ไมรับลงทะเบียน  อื่น ๆ ....................................................................................

(ลงชื่อ).................................................
นายกองคการบริหารสวนตําบล.............................
วัน/เดือน/ป............................................

ตัดตามเสนประใหคนพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.............................เดือน......................................พ.ศ.......................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ............โดยจะไดรับเงิ นเบี้ยความ
พิการตั้งแตเดือนตุลาคม ........... ถึง เดือนกันยายน ............. ในอัตราเดือนละ 800 บาท กรณีคนพิการยายภูมิลําเนาไป
อยูที่อื่น(ตั้งแตวันที่ 1 ธั นวาคม ............. ถึง 30 พฤศจิกายน ........... ) จะตองไปลงทะเบี ยนยื่นคําขอรับเงินเบี้ ย
ความพิการ ณ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมภายใน เดือนพฤศจิกายน............... เพื่อรักษาสิทธิใหตอเนื่อง
ในการรับเงินเบี้ยความพิการ
.....................................................................
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การขอรับการสงเคราะหผูปว ยเอดส
งานสงเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท : 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ
และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถ
เดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที ่มี
ปญหาซ้ําซอนหรือผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดร ับการ
พิจารณากอน
วิธีการ
1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณที่ทําการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได

-752. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดย
พิจารณาจากความเดือดรอนเปนผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอ
การเขาถึงบริการของรัฐ
3. กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความ
ประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน

ที่
1)

2)

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

การตรวจสอบ ผูที่ประสงคจะขอรับการสงเคราะห
เอกสาร
หรือผูรับมอบอํานาจยืน่ คําขอพรอม
เอกสารหลักฐานและเจาหนาที่
ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณา ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความ
เปนอยูและคุณสมบัติ

ระยะเวลา
ใหบริการ
45 นาที

15 นาที

3)

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเปนอยูและ
คุณสมบัติของผูที่ประสงครับการ
สงเคราะห

3 วัน

4)

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัติพรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบความเห็นเพื่อ
เสนอผูบริหารพิจารณา

2 วัน

5)

การพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

7 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล
นาหนองทุม
สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล
นาหนองทุม
สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล
นาหนองทุม
สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล
นาหนองทุม
สํานักงานปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล
นาหนองทุม

หมาย
เหตุ
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ระยะเวลา
ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.สําเนาทะเบียนบานของผูปวยเอดส
3.ใบรับรองแพทย
คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtut.com

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
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แบบคําขอรับการสงเคราะห
ลําดับที่............./..............
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..............
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล.................................
ดวย..................................................เลขประจําตัวประชาชน........................................เกิด
วันที่...............เดือน............................พ.ศ.............. อายุ............ ป มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่...................
ถนน….......................... ตรอก/ซอย..................... หมูที่ ........... ตําบล...................... อําเภอ..........................
จังหวัด.................... รหัสไปรษณีย............... ขอแจงความประสงคขอรับเงินสงเคราะห เพื่อการยังชีพ
ผูปวยเอดส โดยขอใหรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. ที่พกั อาศัย ( ) เปนของตนเองและมีลักษณะ ( ) ชํารุดทรุดโทรม ( ) ชํารุดทรุดโทรม
บางสวน ( ) มั่นคงถาวร ( ) เปนของ...............................................เกี่ยวของเปน........................................
2. ที่พกั อาศัยอยูหางจากบานหลังที่ใกลทสี่ ุดเปนระทาง...........................สามารถเดินทางได
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก ...................................................................................... อยูหางจาก
ชุมชน/หมูบาน เปนระยะทาง...................................สามารถเดินทางได ( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก
..............................................อยูหางจากหนวยบริการของรัฐที่ใกลทสี่ ดุ เปนระยะทาง................สามารถ
เดินทางได ( ) สะดวก ( ) ลําบาก
เนื่องจาก .....................................................................................................................................................
3. การพักอาศัย ( ) อยูเพียงลําพัง เนื่องจาก.........................................................................
มาประมาณ.......................... ( ) พักอาศัยกับ ...................รวม .........คน เปนผูสามารถประกอบอาชีพได
จํานวน.........คน มีรายไดรวม.........บาท/เดือน ผูที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดเนื่องจาก………………………………
......................................................................................................................................................................
4. รายได – รายจาย มีรายไดรวม...................บาท/เดือน แหลงที่มาของรายได.......................
นําไปใชจายเปนคา.........................................................................................................................................
บุคคลที่สามารถติดตอได......................................................สถานที่ตดิ ตอเลขที่............................................
ถนน..........................ตรอก/ซอย...............................หมูที่...............ตําบล.......................อําเภอ....................
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท..........................โทรสาร........................................
เกี่ยวของเปน....................................................
ขาพเจาขอรับรองวาถอยคําที่ใหขางตนเปนความจริงทุกประการ
...................................................... ผูใหถอยคํา
(................................................)
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หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห
เขียนที่.................................................................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. .........................
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล.............................................
ตามที่มีการอนุมัติใหขาพเจา.................................................................เปนผู มีสิทธิไดรับการ
สงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ.......................................................ลําดับที่...................นั้น
ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห ดังนี้
( ) เปนเงินสด
( ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร........................................สาขา.................................
เลขที่บัญชี.....................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
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หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่..........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. .............
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล......................................
ขาพเจา..................................................ขอมอบอํานาจให..................................................
เลขประจําตัวประชาชน.................................................. อยูบานเลขที่...................ถนน...............................
ตรอก/ซอย....................หมูที่............. ตําบล…………………….. อําเภอ ………….............…… จังหวัด …..……….……
รหัสไปรษณีย… ………..……… โทรศัพท........................ โทรสาร......................... เกี่ยวพันเปน
..................................เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการใดกิจการหนึง่ ดังตอไปนี้ และใหถือ
เสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําเองทุกประการ
( ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส
( ) แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห
โดยใหจายใหแก.......................................................................................
( ) เปนเงินสด
( ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา....................................
เลขที่บัญชี.........................................................................................
( ) แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพตอไป
ลงชื่อ............................................................ผูมอบอํานาจ
(............................................................)
ลงชื่อ............................................................ผูรับมอบอํานาจ
(.............................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.............................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(...........................................................)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การขออนุญาตกอสรางอาคาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองชางองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท : 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การขออนุญาตกอสรางอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผูใดจะกอสรางอาคารตอง
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมี
หนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันที่ไดรับคําขอใน
กรณีมีเหตุจํา เปนที่เจาพนัก งานทองถิ่น ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง ไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราวคราวละไมเกิน 45 วันแตตองมีหนังสือแจงการขยาย
เวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น
แลวแตกรณี ดังนี้
(1) อาคารอยูอาศัยไมเกินสองชัน้ และมีพื้นที่อาคารไม เกิน 150 ตารางเมตร
(2) อาคารเก็บผลผลิตทางเกษตรที่มีพื้นที่อาคารไมเกิน 100 ตารางเมตร
(3) อาคารเลี้ยงสัตวที่มีพื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(4) รั้วกําแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย
(5) หอถังน้ําที่มีความสูงไมเกิน 6 เมตร
ซึ่ง จะกอสรางดัด แปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย อาคารภายในเขตองคก ารบริห ารสวนตําบล
นาหนองทุม โดยไมตองยื่นแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณ เพียงแตยื่น “แผนผัง
บริเวณ” แสดงแนวเขตที่ดิน “แปลนพื้นชั้น ลาง” และที่ตั้งของอาคารโดยสังเขป – กรณีพื้นที่ของอาคาร
ไมเกิน 150 ตารางเมตร ระยะเวลา ณ ที่ทําการ อบต. ไมเกิน 7 วันทําการ - กรณีพื้นที่ขออาคารเกิน 150
ตารางเมตร อบต. สงเรื่องใหโยธาจังหวัด ตรวจสอบระยะเวลาไมเกิน 30 วันทําการ - ทั้งนี้ระยะเวลา
ดําเนินการทั้งหมด ไมเกิน 45 วันทําการ

-81หมายเหตุ - กรณีปลูกสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคารกอนไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงาน ทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตําบล) และตอมา ประสงคจะไดใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาไมออกใบอนุญาตใหก็ได
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน

ที่

ประเภทขั้นตอน

1) การตรวจสอบ
เอกสาร
2) การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
บริการ
ใหบริการ
ยื่นคําขออนุญาตกอสราง
อาคารพรอมเอกสาร

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต
3) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการใชประโยชนทดี่ ิน
ตามกฎหมายวาดวยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานทีก่ อสราง
จัดทําผังบริเวณแผนทีส่ ังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัย
ทางทหารฯและพรบ.จัดสรร
ที่ดินฯ
4) การลงนาม/
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
คณะกรรมการมีมติ พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)
และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาต
กอสรางอาคาร (น.1)

1 วัน

2 วัน

7 วัน

35 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชางองคการ
บริหารสวนตําบล
นาหนองทุม
กองชางองคการ
บริหารสวนตําบล
นาหนองทุม
กองชางองคการ
บริหารสวนตําบล
นาหนองทุม

กองชางองคการ
บริหารสวนตําบล
นาหนองทุม

หมาย
เหตุ
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ระยะเวลา
กรณีทั่วไป
- ตรวจเอกสาร/พืน้ ทีก่ อสราง 5 วัน/ราย
- การพิจารณาออกใบอนุญาตกอสราง ครึ่งวัน/ราย
- ขอหนังสือรับรองการกอสรางอาคาร ครึง่ วัน/ราย
กรณีการขออนุญาตตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง ครึง่ วัน/ราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
จํานวน 2 ฉบับ
2.สําเนาโฉนดที่ดนิ หนา-หลัง พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 2 ฉบับ
3.กรณีผูขอ ไมใชเจาของตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสราง
จํานวน 2 ฉบับ
4.หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ โครงสราง
อาคาร จํานวน 2 ฉบับ
5.หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน สถาปตยกรรม
จํานวน 2 ฉบับ
6.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคํานวณโครงสราง
จํานวน 2 ฉบับ
คาธรรมเนียม
- คาใบอนุญาตกอสราง ฉบับละ 20 บาท
- คาธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน (คิดตามพื้นที่ของอาคาร)
- อาคารไมเกิน 2 ชั้น สูงไมเกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค
- อาคารไมเกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แตไมเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท
- อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท
- ปาย ตร.ม. ละ 4 บาท
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองชางองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ขอบเขตการใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ

สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท : 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การเคลื่อนยายอาคาร
ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบ ข.2 พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.2 ตอเจาพนักงานทองถิ่นที่อาคาร
นั้น ตั้ง อยู เวนแตก ารเคลื่อนยายอาคารจากทองที่ที่ ไมอยูภายใตขอบัง คับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ไปยังทองที่ที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบัง คับใหยื่น คําขออนุญาตตอเจา
พนักงานทองถิ่นในทองที่ที่อาคารนั้นจะยายไปตั้งผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามที่ระบุไวในแบบ ข.1 และ ข.2 จํานวนหาชุดพรอมกับคําขอสําหรับ
การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารที่เปนอาคารประเภทควบคุมการใช
ตามมาตรา 32 เจาพนักงานทองถิ่นจะประกาศกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารดังกลาว
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจงและเสีย
คาธรรมเนียม

1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล
นาหนองทุม

หมาย
เหตุ
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

ระยะเวลา
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ใหบริการ

2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ

7 วัน

3) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจอาคารที่
กอสรางแลวเสร็จและพิจารณาออกใบ
รับรอง อ.6 และแจงใหผูขอมารับใบ น.1

2 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล
นาหนองทุม
กองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล
นาหนองทุม

หมาย
เหตุ

ระยะเวลา
ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 10 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาโฉนดทีด่ ินหนา-หลัง พรอมเจาของที่ดนิ ลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 2 ฉบับ
3. กรณีผูขอ ไมใชเจาของทีด่ ินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสราง จํานวน 2 ฉบับ
4. หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ โครงสราง
อาคาร จํานวน 2 ฉบับ
5. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน สถาปตยกรรม
จํานวน 2 ฉบับ
6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคํานวณโครงสราง
จํานวน 2 ฉบับ
คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเคลื่อนยาย 10 บาท
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การตออายุใบอนุญาตกอราง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนยายอาคาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองชางองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ขอบเขตการใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ

สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท : 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

การตออายุใ บอนุญาตกอราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร จะมีอายุตามที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาตเทานั้น ถาผูไดรับใบอนุญาตมีความประสงคจ ะขอต ออายุใบอนุญาตจะตองยื่น คําขอตออายุ
ใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ
ถาใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสูญหาย ใหแจงความ แลวนําใบรับแจงความนั้นไปยืน่ ตอเจาพนักงานทองถิ่น
เพื่อขอใบแทนใบอนุญาตนัน้
ถาใบอนุญาตใดๆ ชํารุด ในสาระสําคัญ ใหนําใบอนุญาตที่ชํา รุด นั้น ไปยื่น ตอเจาพนัก งานทองถิ่น
เพื่อขอใบแทนใบอนุญาตนั้น
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขอตออายุใบอนุญาต
พรอมเอกสาร

1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล
นาหนองทุม

หมาย
เหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

2)

การพิจารณา

3)

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอตออายุ
ใบอนุญาต
เจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตวาถึงขัน้ ตอน
ใดและแจงใหผุขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1)

2 วัน

2 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล
นาหนองทุม

หมาย
เหตุ

กองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล
นาหนองทุม

ระยะเวลา
ระยะเวลาการพิจารณา 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนา
2. สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนา
3. สําเนาเอกสารสิทธิ์ทดี่ ิน พรอมรับรองสําเนา(ถายหามยอ หนา-หลัง)
4. ใบอนุญาตฉบับจริง***
5. แบบแปลนที่ไดรับอนุญาตจาก อบต.
***กรณีผูยื่นขอรับรองเปนนิติบุคคล ใหแนบหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

คาธรรมเนียม
1.ใบอนุญาตกอสราง
2.ใบอนุญาตดัดแปลง
3.ใบอนุญาตรื้อถอน
4.ใบอนุญาตเคลื่อนยาย

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

20 บาท
10 บาท
10 บาท
10 บาท
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การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองชางองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-07190
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การขอขอมูลขาวสาร
งานบริหารทั่วไป
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การขอขอมูลขาวงสาร ตามระเบียบองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2553
หลักเกณฑการขอขอมูลขาวสาร การอนุญาต และกําหนดระยะเวลาใหบริการขอมูลขาวสาร
ทายระเบียบองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2553
1. ใหผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน
2. ใหผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร สามารถตรวจดูคนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเองหรือ จะขอให
เจาหนาที่ประจําศูนยชวยแนะนําคนหาใหก็ได
3. หากผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร ประสงคจะไดสําเนาหรือสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรอง
ความถูกตอง ใหยื่นคํารองตามแบบฟอรมที่องคการบริหารสวนตําบลบานฝาง กําหนดหรือเขียนขึ้นเอง โดย
ระบุขอมูลขาวสาร ที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามตองการ ในการนี้ผูขอสําเนาตองเสียคาธรรมเนียม
ตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
4. หากขอ มู ล ข าวสารที่ ประสงคจ ะขอไมใ ช ข อ มูล ข า วสารที่ ต อ งจั ด ไว ให ป ระชาชน เขา ตรวจดู
เจาหนาที่ประจําศูนยจะสงคําขอไปใหหนวยงานทีค่ รอบครองดูแลขอมูลขาวสารนั้น พิจารณาดําเนินการตอไป
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5. หลักเกณฑการอนุญาต
ประเภทขอมูลขาวสาร
1. ระหวางดําเนินการ
2. เสร็จแลว
2.1 เปดเผยได
2.2 เปดเผยไมได

ผูขอ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ผูอนุญาต
นายก
ปลัด
ปลัด
นายก

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
1. การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารที่จัด ไวในศูนยขอมูล ขาวสารของราชการ กําหนดระยะเวลา
ภายในวันทําการที่มีคําขอนั้น
2. การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารอื่นๆที่พรอมจะใหไดกําหนดระยะเวลา ภายในวันทําการที่ขอ
หรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไมเกิน 15 วัน
3. ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมาก หรือไมสามารถรวบรวมสําเนาใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม จะแจงใหผูขอทราบภายใน 15 วัน
กรณีการใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่พรอมจะใหไดกําหนดระยะเวลา ภายในวันทําการที่ขอ
หรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไมเกิน 15 วัน
ระยะเวลา
ใชระยะเวลา ไมเกิน 15 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

จํานวน 1 ฉบับ

-101คาธรรมเนียม
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการขอสําเนา
หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ
--------------------------------------------1. คาธรรมเนียมการทําสําเนาโดยเครื่องถายเอกสาร กําหนดอัตรา ดังนี้
1.1 ขนาดกระดาษ เอ 4
หนาละ 1.00 บาท
1.2 ขนาดกระดาษ เอฟ 4
หนาละ 1.50 บาท
1.3 ขนาดกระดาษ บี 4
หนาละ 2.00 บาท
1.4 ขนาดกระดาษ เอ 3
หนาละ 3.00 บาท
1.5 ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ 2
หนาละ 8.00 บาท
1.6 ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ 1
หนาละ 15.00 บาท
1.7 ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ 0
หนาละ 30.00 บาท
2. คาธรรมเนียมการใหคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร กําหนดอัตรา คํารับรองละ 5.00 บาท
3. คาธรรมเนียมการทําสําเนาจากเครื่องคอมพิวเตอร บนกระดาษขนาด เอ 4
3.1 สี
หนาละ 10.00 บาท
3.2 ขาวดํา
หนาละ 3.00 บาท
4. คาธรรมเนียมการทําสําเนาลงบนแผนดิสเก็ต แผนละ 5.00 บาท ซีดี – รอม แผนละ 20.00 บาท
ทั้งนี้ ผูขอสําเนาตองนําแผนมาเอง
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com
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แบบคําขอขอมูลขาวสาร
เขียนที่ ……………………………………………………..
วันที…่ …….เดือน……………….……..พ.ศ…………..
ข า พเจ า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………….. อายุ ………..ป
อาชีพ……………… สถานที่ทํางาน……………………………………………………….…อยูบานเลขที่……………หมูที่……… ตําบล/
แขวง…………………………………อํ า เภอ/เขต……………………..………..…..จั ง หวั ด ………………..…………………หมายเลข
โทรศัพท……………………….……………..หมายเลขโทรสาร………………………………………….
มีความประสงคขอรับบริการขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดย  ขอตรวจดู  ขอคัดสําเนา  ขอเอกสาร  ขอคัดสําเนาที่มคี ํารับรองถูกตอง  อื่นๆ
ในเรื่องตอไปนี้ ๑………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
๒………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เพื่อใชประโยชน (ถามี)………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………..…..ผูย ื่นคํารอง
(......……………………………………..….)
ความเห็นเจาหนาที่ประสานงานหรือผูรับผิดชอบขอมูล ความเห็นประธานกรรมการ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล..........................
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล.............
ขอมูลขาวสารตามคํารองเปนขอมูลประเภท
ขอมูลขาวสารตามคํารองเปนขอมูล
 เปดเผยได
 เปดเผยไมได
 เปดเผยได

เพราะ…………………………………….………………………..………
เพราะ………………………………………………………
………………………………………….………………………….
………………………………………….……………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) ………………………………….……………
(……………………………………………)
ตําแหนง …………………………………………………………………..
คําสั่ง ผูอนุญาต
 อนุญาต

(ลงชื่อ)………………………………..………………
(........................................)
ตําแหนง ..........................................................

 ไมอนุญาต…………………………

(ลงชื่อ)………………………………….……………
(...............................................)
ตําแหนง ........................................................
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การรับแจงเรื่องราวรองทุกข
งานบริหารทั่วไป
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การรับแจงเรื่องราวรองทุกข ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
พ.ศ. 2546 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของประชาชน ให เ กิ ด ความผาสุ ก และความเป น อยู ที่ ดี ข องประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติง านเกิน
ความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับ
การตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอและเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติ
ตามข อ กํ า หนด ระเบี ย บหลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การข อ ร อ งเรี ย นที่ กํ า หนด ไว อ ย า งสม่ํ า เสมอ
และมีประสิทธิภาพ
หากคุณ ไมไดรับความเปน ธรรมอัน เนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฏิบัติงานของพนักงาน
ลูก จา ง หรือ น้ํา ทว ม ไฟฟ าสาธารณะเสี ย ถนนชํ า รุด ไดรั บ ความเดื อ ดร อนจากสาธารณภั ย และอื่ น ๆ
ที่ตองการใหองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน และสามารถรองทุกขได
ตามชองทางตางๆ ดังนี้
1. ตูรับฟงความคิด เห็น 2. ตูรับเรื่องราวรองทุกข 3. บัต รสนเทห 4. จดหมาย 5. ดวยตนเองที่
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
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1. ผูที่ประสงคจะรองทุกข สามารถรองทุกขไดโดยผานทางตูรับฟงความคิดเห็น , ทางตูรับเรื่องราว
รองทุกข, ทางบัตรสนเทห, ทางจดหมาย, ดวยตนเองที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม หรือกรอก
รายละเอียดเพื่อรองทุกขไดตามแบบฟอรมดานลางนี้ พรอมเอกสารประกอบ ระยะเวลา : 30 – 60 นาที
2. เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง และเอกสาร หลักฐาน ประกอบ ระยะเวลา : 60 นาที
3. แจงสวนราชการ/หนวยงาน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา : ครึ่งวัน
4. แจงความคืบหนาใหผูรองทราบระยะเวลา : ภายใน 7 วัน
5. แจงสวนราชการ/หนวยงาน/เจาหนาที่ผูเกี่ยวของลงตรวจสอบขอเท็จจริง ระยะเวลา : ภายใน 7 วัน
6. สวนราชการ/หนวยงาน เสนอผูบริหารหาแนวทางแกไขระยะเวลา : ภายใน 1 วัน
7. สวนราชการ/หนวยงาน ประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อหาขอยุติ ระยะเวลา : ภายใน 7 วัน
8. รายงานผลการดําเนินการตอผูรองทุกข ระยะเวลา : ภายใน 7 วัน
ระยะเวลา
- แจงความคืบหนาใหผูรองทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวนั ยื่นคํารอง
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง

จํานวน
จํานวน

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

1
1

แผน
แผน
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การออกใบรับแจงประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน ประเภทที่ 2
งานกฎหมายและคดี
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2546
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การออกใบรับแจงประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน ประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวง กําหนดหลัก เกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2546 ผูใดประสงคจะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตองดําเนินการดังนี้
1. แจงการประกอบกิจการตอพนักงานเจาหนาที่ทองถิ่น ตามแบบ ธพ.น 1
2. เจาหนาที่ทองถิ่นตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามกฎหมายผังเมือง
3. เมื่อเจาหนาที่ทองถิ่นตรวจสอบเอกสารแลวถูกตองครบถวน ใหออกใบรับแจงตามแบบ ธพ.น 2
ใหแกผูประกอบกิจการภายในวันที่รับแจง แลวรายงานใหกรมธุรกิจพลังงานทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ออกใบรับแจง (เวนแตเอกสารไมครบหรือไมถูกตอง ใหแจงผูประกอบการเพื่อดําเนินการแกไข)
4. การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจ การควบคุมประเภทที่ 2 ใหผูประกอบกิจ การแจง ตอ
พนักงานเจาหนาที่ทองถิ่น ตามแบบ ธพ.น 1
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1) การตรวจสอบ เจาหนาที่รับคําขอและตรวจสอบ
เอกสาร
ความถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานทีก่ ําหนด
2) การพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบพิจารณา/
ตรวจสอบ

ระยะเวลา สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ใหบริการ
1 วัน

1 วัน

หมาย
เหตุ

งานกฎหมายและคดี
สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล
นาหนองทุม
งานกฎหมายและคดี
สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล
นาหนองทุม

ระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. ภาพถายบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบานของผูแจง (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน พรอมสําเนารายละเอียด วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคล ที่ออกใหไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง)
3. สําเนาหนังสือแสดงความเปนตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู แจง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือ
นิติบุคคลเปนผูแจง)
4. สําเนาหรือภาพถาย โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3 ก ส.ค.1 เอกสารแสดงสิทธิ ในที่ดินอื่นๆ
5. สําเนาเอกสารแสดงวาผูแจงมีสิทธิใชที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินหรือหนวยงานที่มี
หนาที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินใหใชที่ดินเปนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
6. สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสํา เนาแผนผัง บริเวณที่ไดอนุญาตใหผูขออนุญาตทํา ทางเชื่อม
ระหวางบริเวณที่ไดรับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนสวนบุคคลเพื่อใชเปนทางสําหรับ
ยานพาหนะ เขาออกสถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจําหนายหรือขาย หรือสําเนา
หนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหทําสิ่งลวงล้ําลําน้ําจากเจาหนาที่ผูดูแลและ
รับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนสวนบุคคล หรือลําน้ําสายนั้น

-1087. แผนที่สั ง เขปแสดงสถานที่ป ระกอบกิจ การ พรอ มทั้ง แสดงสิ่ง ปลูก สรา งที่ อยู ภายในรัศ มี
50.00 เมตร จํานวน 3 ชุด
8. แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จํานวน 3 ชุด
9. แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ ถังเก็บและจายกาซธรรมชาติ พรอมระบบทอ
และอุปกรณ จานวน ๓ ชุด
10. รายการคํานวณความมั่น คงแข็ง แรงของถัง เก็บน้ํา มันเหนือพื้น ดินขนาดใหญถัง เก็บและจาย
กาซธรรมชาติ จานวน 1 ชุด
11. หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวของซึ่งเปนผูคํา นวณความมั่นคงแข็งแรง ระบบ ความ
ปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บนามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ ถังเก็บและจายกาซธรรมชาติ และ
สิ่งปลูกสรางตาง ๆ และเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
พรอมทั้งแนบภาพถายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จานวน 1 ฉบับ
12. อื่น ๆ (ถามี) ……………………………………………………………….................................................................
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้าํ มัน ประเภทที่ 3
งานกฎหมายและคดี
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2546
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การขออนุญาตตุประกอบกิจการควบคุมน้าํ มัน ประเภทที่ 3 ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2546 ผูใดประสงคจะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตองดําเนินการ ดังนี้
การเห็นชอบใหทําการกอสราง
1. ยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ทองถิ่น ตามแบบ ธพ.น 3 พรอมแบบกอสรางและรายการคํานวณ
และเอกสารประกอบอื่นๆ ตามแบบ ธพ.น 3
2. เจาหนาที่ทองถิ่นตรวจสอบเอกสาร หากไมถูกตองใหแจงคืนเรื่องภายใน 7 วัน
3. เมื่อเจาหนาที่ทองถิ่นตรวจสอบเอกสารแลวถูกตองครบถวน องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ
ออกตรวจสถานที่รวมกับ พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด หากไมถูกตองใหแจงคืนเรื่องภายใน 7 วัน
4. เมื่อการการตรวจสถานที่ถูก ตอง พนั ก งานเจาหนาที่พลัง งานจังหวัด ตรวจแบบกอสรางและ
รายการคํานวณ แลวแจงผลการพิจารณาใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
5. องคการบริหารสวนตําบล แจงผลการพิจารณาใหผูขอทราบ
การทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณกอนออกใบอนุญาต
1. ผูขออนุญาตยื่นหนังสือขอนัดสอบตอองคการบริหารสวนตําบล
2. องคการบริหารสวนตําบล แจงพนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัดเพื่อนัดทดสอบ ภายใน 3 วัน ทําการ

-1193. พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด ควบคุมการทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ
4. พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด แจงผลการพิจารณาใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
5. องคก ารบริห ารสว นตํ าบลแจ ง ผลใหผู ขออนุญ าตรับ ทราบหลัง จากไดรั บแจง จาก พนั ก งาน
เจาหนาที่พลังงานจังหวัด
การออกใบอนุญาต
1. ผูขออนุญาตยื่นหนังสือขอรับใบอนุญาตพรอมเอกสารประกันภัยตอองคการบริหารสวนตําบล
(เมื่อกอสรางเสร็จ)
2. องคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากไมถูกตองใหแจงคืนเรื่องภายใน 7 วัน
3. หากเอกสารถูกตองใหองคการบริหารสวนตําบลออกตรวจสอบสถานที่กอสราง หากไมถูกตอง
ใหแจงคืนเรื่องภายใน 7 วัน
4. หากสถานที่กอสรางถูกตอง ใหองคการบริหารสวนตําบลออกใบอนุญาต ธพ.น 4
5. องคการบริหารสวนตําบล แจงผูขออนุญาตเพื่อชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมถัง
และรับใบอนุญาต ธพ.น 4
6. องคก ารบริห ารส วนตําบล สง สํ า เนาใบอนุญ าตให พ นั ก งานเจ าหน าที่ พลั ง งานจั ง หวั ด ทราบ
ภายใน 5 วัน
หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการ ไมเกิน 15 วัน
การโอนใบอนุญาต
1. ผูขออนุญาตยื่นคําขอ ตามแบบ ธพ.น 5 พรอมเอกสารประกอบตามที่กําหนดในแบบ
2. องคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากไมถกู ตองใหแจงคืนเรื่องภายใน 7 วัน
3. หากเอกสารถูกตองใหองคการบริหารสวนตําบลออกใบอนุญาต ธพ.น 4
4. องคการบริหารสวนตําบลแจงผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมถังและรับ
ใบอนุญาต ธพ.น 4
5. องคก ารบริห ารสวนตําบล สง สําเนาใบอนุญาตให พนั ก งานเจาหนา ที่พลัง งานจัง หวัด ทราบ
ภายใน 5 วัน
หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการ ไมเกิน 15 วัน
การทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ ตามวาระ 10 ป
1. ผูขออนุญาตยื่นหนังสือขอนัดสอบตอองคการบริหารสวนตําบล
2. องคการบริหารสวนตําบล แจง พนจ. เพื่อนัดทดสอบ
3. พนจ. ควบคุมการทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ
4. พนจ. แจงผลการพิจารณาใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
5. องคการบริหารสวนตําบลแจงผลใหผูขออนุญาตรับทราบหลังจากไดรับแจงจาก พนักงาน
เจาหนาที่พลังงานจังหวัด

-120การตออายุใบอนุญาต
1. ผูขออนุญาตยื่นคําขอตามแบบ ธพ.น. 6 พรอมเอกสารประกันภัย ภายใน 60 วัน กอนใบอนุญาต
หมดอายุ
2. องคก ารบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารหลัก ฐาน (นําหลักฐานบัน ทึก ผลการตรวจสถาน
ประกอบกิจการที่ องคการบริหารสวนตําบลตรวจรวมกับ พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด ไมเกิน 180 วัน
มาใชประกอบการพิจารณาตออายุ) หากไมถูกตองใหแจงคืนเรื่องภายใน 7 วัน
3. หากเอกสารถูกตองใหองคการบริหารสวนตําบลออกใบอนุญาต ธพ.น 4
4. องคการบริหารสวนตําบลแจงผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมถังและรับ
ใบอนุญาต ธพ.น 4
5. องคการบริหารสวนตําบลสงสําเนาใบอนุญาตตออายุให พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด ทราบ
ภายใน 15 วัน
หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการ ไมเกิน 15 วัน
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

การเห็นชอบ 1. ยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ทองถิ่น ตามแบบ
ใหทําการ
ธพ.น 3 พรอมแบบกอสรางและรายการคํานวณ
1)
กอสราง
และเอกสารประกอบอื่นๆ ตามแบบ ธพ.น 3
2. เจาหนาที่ทองถิ่น ตรวจสอบเอกสาร หากไม
ถูกตองใหแจงคืนเรื่องภายใน 7 วัน
3. เมื่ อเจาหนาที่ ทอ งถิ่น ตรวจสอบเอกสารแล ว
ถู ก ต อ งครบถ ว น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ดํา เนิน การออกตรวจสถานที่ร ว มกับ พนั ก งาน
เจาหนาที่พลังงานจังหวัด หากไมถูกตองใหแจงคืน
เรื่องภายใน 7 วัน
4. เมื่ อ การการตรวจสถานที่ ถู ก ต อ ง พนั ก งาน
เจาหนาที่พลังงานจังหวัด ตรวจแบบกอสรางและ
รายการคํ า นวณ แล ว แจ ง ผลการพิ จ ารณาให
องคการบริหารสวนตําบลทราบ
5. องคการบริหารสวนตําบล แจงผลการพิจารณา
ใหผูขอทราบ

สวนงาน / หนวยงาน
หมาย
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
งานกฎหมายและคดี
สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล
นาหนองทุม

-121สวนงาน / หนวยงาน
หมาย
ที่
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
การทดสอบ
1. ผูขออนุญาตยื่นหนังสือขอนัดสอบตอองคการ งานกฎหมายและคดี
2)
ถังเก็บน้ํามัน บริหารสวนตําบล
สํานักงานปลัดองคการ
เชื้อเพลิงและ 2. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล แจ ง พนั ก งาน บริหารสวนตําบล
อุปกรณกอน เจาหนาที่พลังงานจังหวัด เพื่อนัดทดสอบภายใน นาหนองทุม
ออกใบอนุญาต 3 วันทําการ
3. พนั ก งานเจาหนาที่พลัง งานจัง หวัด ควบคุม
การทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ
4.พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด แจงผลการ
พิจารณาใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
5. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแจ ง ผลให ผู ข อ
อนุญาตรับทราบหลังจากไดรับแจงจาก พนักงาน
เจาหนาที่พลังงานจังหวัด
3) การออก
1. ผูขออนุญาตยื่นหนังสือขอรับใบอนุญาตพรอม งานกฎหมายและคดี
ใบอนุญาต
เอกสารประกันภัยตอองคการบริหารสวนตําบล สํานักงานปลัดองคการ
(กอสรางเสร็จ)
บริหารสวนตําบล
2. องคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสาร นาหนองทุม
หลักฐาน หากไมถูกตองใหแจงคืนภายใน 7 วัน
3. หากเอกสารถูก ตองใหองคก ารบริห ารสว น
ตํา บลออกตรวจสอบสถานที่ก อสรา ง หากไม
ถูกตองใหแจงคืนเรื่องภายใน 7 วัน
4.หากสถานที่กอสรางถูกตอง ใหองคการบริหาร
สวนตําบลออกใบอนุญาต ธพ.น 4
5. องคการบริหารสวนตําบล แจงใหผูขออนุญาต
มาชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียม
ถังและรับใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น 4
6. อ งค การบ ริ ห าร ส วน ตํ า บล ส งสํ าเ น า
ใบอนุญาตให พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด
ทราบ ภายใน 5 วัน
ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
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สวนงาน / หนวยงาน
หมาย
ที่
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
4) การโอน
1. ผูขออนุญาตยื่นคําขอ ตามแบบ ธพ.น 5 พรอม งานกฎหมายและคดี
ใบอนุญาต เอกสารประกอบที่กําหนดในแบบ
สํานักงานปลัดองคการ
2. องคการบริห ารสวนตําบลตรวจสอบเอกสาร บริหารสวนตําบล
หลักฐาน หากไมถูกตองใหแจงคืนภายใน 7 วัน
นาหนองทุม
3. หากเอกสารถูกตองใหองคการบริหารสวน
ตําบลออกใบอนุญาต ธพ.น 4
4. องคการบริหารสวนตําบลแจงผูขออนุญาตเพื่อ
ชําระค าธรรมเนีย มใบอนุ ญาตค าธรรมเนีย มถั ง
และรับใบอนุญาต ธพ.น 4
5. องคการบริหารสวนตําบล สงสําเนาใบอนุญาต
ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ พ ลั ง งานจั ง หวั ด ทราบ
ภายใน 5 วัน
5) การทดสอบ 1. ผูขออนุญาตยื่นหนัง สือขอนัดสอบตอองคก าร งานกฎหมายและคดี
ถังเก็บน้ํามัน บริหารสวนตําบล
สํานักงานปลัดองคการ
เชื้อเพลิงและ 2. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล แจ ง พนั ก งาน บริหารสวนตําบล
อุปกรณ ตาม เจาหนาที่พลังงานจังหวัด เพื่อนัดทดสอบ
นาหนองทุม
วาระ 10 ป 3. พนจ. ควบคุมการทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
และอุปกรณ
4. พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด แจงผลการ
พิจารณาใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
5. องคการบริหารสวนตําบลแจงผลใหผูขออนุญาต
รับทราบหลังจากไดรับแจงจาก พนักงานเจาหนาที่
พลังงานจังหวัด
ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-123ประเภท
ที่
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

การตออายุ 1. ผูข ออนุญ าตยื่น คํ าขอ ตามแบบ ธพ.น 6
6) ใบอนุญาต พรอมเอกสารประกันภัย ภายใน 60 วัน กอน
ใบอนุญาตหมดอายุ
2. องคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน (นําหลักฐานบันทึกผลการตรวจสถาน
ประกอบกิจ การที่ องคการบริหารสวนตําบล
ตรวจร ว มกั บ พนั ก งานเจ า หน า ที่ พ ลั ง งาน
จั ง หวั ด ไม เ กิ น 180 วั น มาใช ป ระกอบการ
พิจารณาตออายุ) หากไมถูกตองใหแจงคืนเรื่อง
ภายใน 7 วัน
3. หากเอกสารถูกตองใหองคการบริหารสวน
ตําบลออกใบอนุญาต ธพ.น 4
4. องคการบริหารสวนตําบลแจงผูขออนุญาต
ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมถัง
และรับใบอนุญาต ธพ.น 4
5. อง ค ก าร บริ ห าร ส ว นตํ าบลส ง สํ า เน า
ใบอนุ ญ าตต อ อายุ ใ ห พนั ก งานเจ า หน า ที่
พลังงานจังหวัด ทราบภายใน 15 วัน

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานกฎหมายและคดี
สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล
นาหนองทุม

ระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนินการรวม ตามรายละเอียดของแตละประเภทขั้นตอน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
- ตามแบบคําขอของแตละประเภทขั้นตอน
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

หมาย
เหตุ
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษา
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ
สวนการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
โทรศัพท: 0 - 4321-0719
โทรสาร : 0 - 4321-0719
เว็บไซต : http://www.nanongtum.com

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีหลักเกณฑ
วิธีการ ในการรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษา ดังนี้
- การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสั งกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อเขาศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ป)
หรือจะรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ป) ที่อยูในเขตพื้น ที่บริการขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกคนโดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม
เต็มตามจํานวนที่กําหนดองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการไดแตหาก
กรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกวาจํานวนที่กาํ หนดใหใชวิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถดานวิชาการ
ไดตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะประกาศกําหนด
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษากอนประถมศึกษาและ
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาปดไวณสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสถานศึกษาพรอมทั้งมีหนัง สือแจงใหผูปกครองของเด็ก ทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศึกษา
ที่เด็กจะเขาเรียน 1 ป
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธร ายละเอียดหลักเกณฑการรับ
สมัครนัก เรียนใหผูปกครองทราบระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายนของปก ารศึกษาที่เด็ก จะเขาเรียน
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

ระยะเวลา
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ใหบริการ

1) การตรวจสอบ ผูปกครองยืน่ เอกสารหลักฐานการสมัคร
เอกสาร
เพือ่ สงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาตามวัน
เวลาและสถานที่ที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประกาศกําหนด
2) การพิจารณา การพิจารณารับเด็กเขาเรียน

1 วัน

7 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนการศึกษาฯ
องคการบริหาร
สวนตําบล
นาหนองทุม
สวนการศึกษาฯ
องคการบริหาร
สวนตําบล
นาหนองทุม

หมาย
เหตุ

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช

ที่

จํานวน จํานวนสําเนา
เอกสาร
รายการเอกสารยืนยันตัวตน เอกสาร
ฉบับจริง

หมายเหตุ

1) สูติบัตรนักเรียนผูสมัคร

1

1 ฉบับ

ทะเบียนบานของนักเรียนบิดา
มารดาหรือผูปกครอง
ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยน
3)
ชื่อ)
4) รูปถายของนักเรียนผูสมัครขนาด
ตามที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือสถานศึกษากําหนด

1

1 ฉบับ

1

1 ฉบับ

(บิดามารดาหรือผูปกครองของ
นักเรียนลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
(บิดามารดาหรือผูปกครองของ
นักเรียนลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
-

3

-

-

2)
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ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

5) กรณีไมมีสูติบตั ร

จํานวน
จํานวนสําเนา
เอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง
-

-

หมายเหตุ

(กรณีไมมีสตู ิบัตรใหใชเอกสารดังตอไปนีแ้ ทน
(1) หนังสือรับรองการเกิดหรือหลักฐานที่ทาง
ราชการออกใหในลักษณะเดียวกัน
(2) หากไมมีเอกสารตาม (1) ใหบิดามารดา
หรือผูปกครองทําบันทึกแจงประวัติบุคคล
ตามแบบฟอรมที่ทางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนด)

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719
หรือ เว็บไซต : http://www.nanongtum.com
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