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การจัดทําคูมอืสําหรับประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

****************************** 

1. ท่ีมา 

       เนื่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ

ประชาชนตองผานการอนุมัต ิการอนุญาต การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบยีนและการแจงในการขออนุญาต

ดําเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา 

เอกสาร และหลักฐานที่จําเปนรวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือไม

ชัดเจนอันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมาก  และเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดปรึกษาลงมติใหเสนอราง 

พระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาต ิ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไดใชอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี

ตามมาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557      

เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน   สภานิติบัญญัติ

แหงชาติในการประชุมครั้งที่  25/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาราง

พระราชบัญญัติดังกลาวแลว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ไดนําราง

พระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ.............. ข้ึน ทูลเกลา

ทูลกระหมอม ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

       ในการนี้  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันที่  16  มกราคม  2558 

และมีการประกาศในราชกจิจานุเบกษา เม่ือวันที ่22 มกราคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณทีี่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต        

ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไข 

(ถามี) ในการยื่นคําขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู

ขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนกิสแทนการมายื่นคําขอ

ดวยตนเองก็ได 

        มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานที่           

ที่กําหนดใหยื่นคําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนกิส และเม่ือประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงาน

เจาหนาที่คัดสําเนาให โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณกี็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวใน

คูมือสําหรับประชาชนดวย 

        มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ

ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตาม

หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองเมืองที่ดีหรือไม ในกรณีที่เห็นวา ข้ันตอน และระยะเวลาที่

กําหนดดังกลาวลาชาเกนิสมควรใหเสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไข

ใหเหมาะสมโดยเร็ว 
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       มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตาม มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอย

แปดสบิวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตนิี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 

2. วัตถปุระสงคของการจัดทําคูมอืสําหรับประชาชน 

       2.1 เพื่อใหเจาหนาที ่ที่เกี่ยวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดําเนนิการ 

       2.2 เพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 

3. คําจํากัดความ 

      “การบริการประชาชน” หมายถงึ การดําเนนิการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานของรัฐจน

แลวเสร็จตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปนการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคับ ใหหนวยงานของ

รัฐกําหนดใหผูรับบรกิารตองยืน่คําขอกอนดําเนนิการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัต ิ

การจดทะเบยีน การข้ึนทะเบยีน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร 

      “ผูรับบริการ” หมายถงึ ประชาชนผูมารับบรกิารโดยตรง หรอืหนวยงานภาคเอกชนที่มารบั

บรกิารจากหนวยงานภาครฐั 

      “หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย  สวนราชการ  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รัฐวสิาหกจิ องคการมหาชน และหนวยงานภาครฐัรูปแบบใหม 
 

4. แนวคดิและหลักการ 

        แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนําหลักการของการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ี

มาเปนหลักการสําคัญ  ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของ

ภาครัฐ การสรางใหเกดิความโปรงใสในการปฏิบัตริาชการ  ลดการใชดุลยพินจิของเจาหนาที่ เปดเผยข้ันตอน 

ระยะเวลาใหประชาชนทราบ เพื่อเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญคอื การอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

         4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจน 

ในการตดิตอรับบรกิารจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วธิกีาร ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐาน

ที่จําเปนอยางไร เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 

         4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให

ประชาชนตองขออนุญาต จดทะเบียนข้ึนทะเบียนหรือแจงกอนจะดําเนินการใดๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับ

ประชาชน 

         4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมี

วัตถุประสงค ดังนี้ 

  1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการตดิตอ ขอรับบรกิารของประชาชน โดยใหขอมูลที่

ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ วธิกีาร ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรอืหลักฐานที่ใชประกอบคําขอ 

สถานที่ใหบรกิาร   
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  2) เพื่อลดตนทุนในการมาตดิตอขอรบับรกิารของประชาชน 

  3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบรกิารของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 

  4) เพื่อสรางความโปรงใส ในการปฏิบัตงิานของหนวยงานภาครัฐ 

           4.4 เปาหมายของการจดัทําคูมือสําหรับประชาชน 

           หนวยงานของรฐัที่มีงานบรกิารประชาชนทีมี่กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบังคับ กําหนดให

ประชาชนตองมายื่นขออนุญาตกอนดําเนนิการใด มีการจัดทําคูมือสําหรบัประชาชน และนําไปใชในการ

ใหบรกิารประชาชน 
 

5. ประโยชนท่ีไดจากการจัดทําคูมอืสําหรับประชาชน 

             ประโยชนตอผูรับบริการ 

  - ทราบแนวปฏิบัตใินการรับบรกิารอยางชัดเจน 

  - ไดรับบรกิารที่มีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 

  - ไดรับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบรกิาร 

  - มีโอกาสแสดงความเห็นตชิม (Feedback) 

              ประโยชนตอผูใหบริการ 

    -ใหบรกิารดวยความโปรงใส ลดการใชดลุยพินจิ ในการตัดสนิใจ และลดความเสี่ยงในการ

ทุจรติคอรัปช่ัน 

  - สามารถตดิตามและประเมินผลการใหบรกิาร ตามหลกัเกณฑที่วางไว เพื่อนํามาปรับปรุง

การใหบรกิาร 

  - พัฒนาการใหบรกิารอยางตอเนื่อง 

      ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 

  - ยกระดับการพัฒนาการใหบรกิารของหนวยงานภาครฐั 

  - เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมอืสําหรับประชาชน/งานท่ีใหบรกิาร 

องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม  

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม               วันจันทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719       (ยกเวนวันหยดุทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719              ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 
 

 

 

 

การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สรางอยางอ่ืนๆและที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและ

เงื่อนไขดังนี้ 

 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธข้ันตอน

และวธิกีารชําระภาษ ี

 2. แจงใหเจาของทรัพยสนิทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสนิ (ภ.ร.ด.2) 

 3. เจาของทรัพยสนิยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสนิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดอืนกุมภาพันธ 

 4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสนิและแจงการประเมินภาษ ี(ภ.ร.ด.8) 

 5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายใน

กําหนดเวลา) 

 6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีที่เจาของ

ทรัพยสนิชําระภาษเีกนิเวลาที่กําหนดจะตองชําระเงนิเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 

 7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นได

ภายใน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมินโดยผูบรหิารทองถิ่นช้ีขาดและแจงเจาของทรัพยสนิทราบภายใน 30 

วันนับจากวันที่เจาของทรัพยสนิยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 

งานท่ีใหบริการ  การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ          งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทกระบวนงาน  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว  

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือนและท่ีดนิ พ.ศ. 2475 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
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 8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข

เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐาน

รวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/

เพ่ิมเตมิไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะ

ดําเนนิการแกไขคําขอหรอืยื่นเอกสารเพ่ิมเตมิครบถวนตามบันทกึสองฝายนัน้เรยีบรอยแลว 

 10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการ

เอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

11. จะดําเนนิการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

 

 

 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 

รายละเอียด 

ของข้ันตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

 

 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบ

แสดงรายการทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพนักงาน

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน กองคลงั 

องคการบรหิาร

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพยสิน

ตามแบบแสดงรายการ

ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และ

แจงการประเ มินภาษี ให

เจาของทรัพยสนิดําเนินการ

ชําระภาษ ี

30 วัน กองคลงั 

องคการบรหิาร 

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 31 วัน 

 

 

 

 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
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 1. เม่ือไดรับการแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ตองชําระภายใน30 วัน นับถัดจากวันทีไ่ดรับแจงการประเมิน  

  หากชําระ เกนิกําหนดตองเสยีเงนิเพ่ิม ดังนี้ 

  - ไมเกนิ 1 เดอืน เงนิเพ่ิม 2.5%     - เกนิ 1 เดอืนแตไมเกนิ 2 เดอืน เงนิเพ่ิม 5% 

   - เกนิ 2 เดอืนแตไมเกนิ 3 เดอืน เงนิเพ่ิม 7.5% - เกนิ 3 เดอืนแตไมเกนิ 4 เดอืน เงนิเพ่ิม 10% 

- เกนิ 4 เดอืนตองดําเนนิคด ี

 2. ไดรับแจงการประเมินแลวไมพอใจในการประเมิน ตองอุทธรณภายใน 15 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบาน                                           จํานวน 1 ชุด 

2. หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์โรงเรอืนและทีด่นิพรอมสําเนา เชน โฉนดที่ดนิ   จํานวน 1 ชุด 

   ใบอนุญาตปลกูสรางหนังสอืสัญญาซ้ือขายหรอืใหโรงเรอืนฯ 

3. หลักฐานการประกอบกจิการพรอมสําเนาเชนใบทะเบยีนการคา   จํานวน 1 ชุด 

   ทะเบยีนพาณชิย ทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม หรอืใบอนุญาตประกอบกจิการคา 

   สัญญาเชาอาคาร 

4. หนังสอืรับรองนติบิุคคลและงบแสดงฐานะการเงนิ (กรณนีติบิุคคล) พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด 

5. หนังสอืมอบอํานาจ (กรณมีอบอํานาจใหดําเนนิการแทน)    จํานวน 1 ชุด 

6. ใบเสรจ็รับเงนิคาภาษภีาษโีรงเรอืนและที่ดนิปที่ผานมา (ภ.ร.ด.12)                       จํานวน 1 ฉบับ  

   (กรณผูีชําระภาษรีายเดมิ) 

 

 

 

ผูรับประเมินชําระภาษปีละครัง้ตามคารายป 

อัตราคาภาษรีอยละ 12.5 ของคารายป 

คาภาษ ี= คารายป x 12.5% 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท: 0 - 4321-0719 

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

กรณีผูชําระภาษีย่ืนแบบ ภ.ร.ด. 2 แลวยังไมชําระทันทีใหดําเนนิการ ดังนี ้

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

คาธรรมเนยีม 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม             วันจนัทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719            ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 
 

 

 
 

การรับชําระภาษีปาย ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

หนาที่ในการรับชําระภาษปีายแสดงช่ือยี่หอหรอืเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการ

อ่ืนหรอืโฆษณาการคาหรอืกจิการอ่ืนเพื่อหารายไดโดยมีหลักเกณฑวธิกีารและเงื่อนไข  ดังนี้ 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรอืองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธข้ันตอนและ

วธิกีารเสยีภาษ ี

2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป. 1) 

3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย 

(ภ.ป. 3) 

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายใน

กําหนดเวลา) 

6. กรณทีี่เจาของปายชําระภาษเีกนิเวลาที่กําหนด (เกนิ 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระ

ภาษแีละเงนิเพ่ิม 

7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นได

ภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นช้ีขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ 

(ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัตภิาษปีาย พ.ศ. 2510 

 

งานท่ีใหบริการ             การรับชําระภาษีปาย 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
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8. กรณคํีาขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข

เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐาน

รวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/

เพ่ิมเตมิภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะ

ดําเนนิการแกไขคําขอหรอืยื่นเอกสารเพ่ิมเตมิครบถวนตามบันทกึสองฝายนัน้เรยีบรอยแลว 

10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและ

รายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลว

เสร็จตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 

 
 
 

 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

 

 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษปีาย (ภ.ป. 1) เพื่อใหพนักงาน

เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสารหลกัฐาน 

1 วัน กองคลงั 

องคการบรหิาร 

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

2) 

 

 

 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการปายตามแบบ

แสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป.1) และ

แจงการประเมินภาษ ี

30 วัน กองคลงั 

องคการบรหิาร 

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

3) 

 

 

 

การพิจารณา เจาของปายชําระภาษ ี 15 วัน กองคลงั 

องคการบรหิาร 

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 46 วัน 

 

 

 

 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
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1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบาน                                           จํานวน 1 ชุด 

2. แผนผังแสดงสถานทีต่ัง้หรอืแสดงปายรายละเอียดเกีย่วกับปาย    จํานวน 1 ชุด 

   วันเดอืนปที่ตดิตัง้หรอืแสดง   

3. หลักฐานการประกอบกจิการพรอมสําเนา เชน ใบทะเบยีนการคา   จํานวน 1 ชุด 

   ทะเบยีนพาณชิย ทะเบยีนภาษมูีลคาเพ่ิม 

4. หนังสอืรับรองนติบิุคคล (กรณนีติบิุคคล) พรอมสําเนา     จํานวน 1 ชุด 

5. สําเนาใบเสรจ็รับเงนิภาษปีาย (ถามี)                           จํานวน 1 ฉบับ  

   (กรณผูีชําระภาษรีายเดมิ) 

6. หนังสอืมอบอํานาจ (กรณมีอบอํานาจใหดําเนนิการแทน)    จํานวน 1 ชุด 
 

    

 

อัตราภาษปีาย แบงเปน 3 อัตรา ดงันี้ 

อัตราภาษปีาย (ตอ 500 ตารางเซนตเิมตร) 

1) อักษรไทยลวน 3 บาท 

2) อักษรไทยปนกับอักษรตางปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 20 บาท 

3) ปายดังตอไปนี้ 

ก. ไมมีอักษรไทย 40 บาท 

ข. อักษรไทยบางสวนหรอืทัง้หมดอยูใต หรอืต่ํากวาอักษรตางประเทศ 40 บาท 

4) ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายไดเสียภาษีปายแลวอัน

เปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพ่ิมข้ึนใหคิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะเงินภาษี       

ที่เพ่ิมข้ึน 

5) ปายใดต่ํากวา 200 บาท ใหเสยี 200 บาท 
 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท: 0 - 4321-0719 

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนยีม  

การรับเร่ืองรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม             วันจนัทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719            ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

 

การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี ตาม พ.ร.บ.ภาษบีํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 ที่ดนิที่ตองเสยีภาษีบํารุงทองที่ ไดแก 

ที่ดนิที่เปนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือ

สทิธคิรอบครองอยูในที่ดนิที่ไมเปนกรรมสทิธิ์ของเอกชน ที่ดนิที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก พื้นที่ดิน และ

พื้นที่ที่เปนภูเขาหรอืที่มีน้ําดวย โดยไมเปนที่ดนิที่เจาของที่ดินไดรับการยกเวนภาษีหรืออยูในเกณฑลดหยอน    

ผูมีหนาที่เสยีภาษบีํารุงทองที่ คอื ผูที่เปนเจาของที่ดนิในวันที่ 1 มกราคมของปใด มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่

สําหรับปนัน้ 

 

  

 

 

กรณีมกีารย่ืนแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5)     

ซึ่งตองย่ืนใหม ทุก 4 ป / คร้ัง (ภายในเดอืนมกราคม) 

1.ผูเปนเจาของที่ดนิยื่นแบบแสดงรายการทีด่นิ (ภ.บ.ท. 5) 

2.เจาหนาที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับขอมูล 

ใน ผ.ท.4. และ ผ.ท.5. 

3.คํานวณคาภาษบีํารุงทองที่จากหนวยราคาปานกลางที่ดนิ 

และประเมินคาภาษบีํารุงทองที ่

งานท่ีใหบริการ              การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 

 
ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน 
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4.แจงการประเมิน (ภ.บ.ท.5) 

5.ผูมีหนาที่เสยีภาษบีํารงุทองที่ชําระเงนิ และรับใบเสรจ็รับเงนิ 

คาภาษบีํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.11) 
 

สําหรับการชําระภาษีในรอบ 3 ปถัดไป 

1.ผูเปนเจาของที่ดนิ แจงช่ือ – สกุล ใหเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับขอมูลทะเบยีนทรัพยสนิ (ผ.ท.4) 

2.ผูมีหนาที่เสยีภาษบีํารุงทองที่ชําระเงนิ และรับใบเสรจ็รับเงนิ  (ภ.บ.ท.11) 
 

 

 ใชระยะเวลา ไมเกนิ 3 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบาน                                                จํานวน   1   ฉบับ 

2. ใบเสรจ็รับเงนิคาภาษบีํารุงทองทีป่ที่ผานมา (ภ.บ.ท.11)                                        จํานวน   1   ฉบับ 

 

 

อัตราภาษบีํารุงทองทีก่ําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัต ิแบงเปน 34 อัตรา 

ราคาปานกลางทีด่นิเกนิไรละ 30,000 บาท ใหเสยีภาษดีังนี้  

1. ราคาปานกลางของที่ดนิ 30,000 บาทแรก เสยีภาษ ี70 บาท   

สวนที่เกนิ 30,000 บาท เสยีภาษ ี10,000 บาท ตอ 25 บาท 

2. ประกอบกสกิรรม ประเภทไมลมลุกเสยีกึ่งอัตรา 

ดวยตนเอง ไมเกนิไรละ 5 บาท 

ที่ดนิวางเปลา เสยีเพ่ิม 1 เทา 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท: 0 - 4321-0719 

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนยีม 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม                วันจนัทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719       (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719              ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 
 

      
 

 

การขออนุญาตประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535       

ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถิ่นนั้น) 

จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน 30 วันกอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนยีมแลวใหประกอบกจิการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและ

หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขอ

อนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 

  ทัง้นี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด

จะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระ

คาธรรมเนยีมตดิตอกันเกนิกวา 2 ครัง้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะ

เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ จํานวน 2 เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนด           

ของทองถิ่น) ดังนี้ 

งานท่ีใหบริการ                    การขออนุญาตประกอบกจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ :  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ี

แกไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2550  และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวธิกีารและมาตรการในการควบคุม

สถานประกอบกจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2545 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
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(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

  (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของตามประเภทกิจการ             

ที่ขออนุญาต 

  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกจิการแตละประเภทกจิการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 
   

หมายเหต ุ: ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่

ระบุไวในคูมือประชาชนเรยีบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

 
  

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

 

หมายเหต ุ

1) 

 

 

 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกจิการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพพรอม

หลักฐานที่ทองถิน่กําหนด 

15 นาที กองคลงั  

องคการบรหิาร 

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

1. ระยะเวลาใหบริการ

สวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผดิชอบใหระบุไปตาม

บริบทของทองถิ่น 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและ

ความครบถวนของ

เอกสารหลกัฐานทนัท ี

กรณไีมถกูตอง/ครบถวน

จนท. แจงตอผูยื่นคําขอให

แกไข/เพ่ิมเตมิเพื่อ

ดําเนนิการหากไมสามารถ

ดําเนนิการไดในขณะนัน้ให

จัดทําบันทกึความ

บกพรองและรายการ

เอกสารหรอืหลักฐานยื่น

เพ่ิมเตมิภายในระยะเวลา

ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่

และผูยื่นคําขอลงนามไวใน

บันทกึนัน้ดวย 

1 ช่ัวโมง กองคลงั  

องคการบรหิาร 

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

1. ระยะเวลาใหบริการ

สวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผดิชอบใหระบุไปตาม

บริบทของทองถิ่น 

2. หากผูขอตออายุ

ใบอนญุาตไมแกไขคําขอ

หรือไมสงเอกสารเพ่ิมเตมิ

ใหครบถวนตามท่ีกําหนด

ในแบบบันทึกความ

บกพรองใหเจาหนาท่ี

สงคืนคําขอและเอกสาร

พรอมแจงเปนหนังสอืถงึ

เหตุแหงการคืนดวยและ

แจงสทิธิในการอุทธรณ 

(อุทธรณตามพ.ร.บ. วธีิ

ปฏบัิตริาชการทาง

ปกครองพ.ศ. 2539) 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

 

หมายเหต ุ

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสถานทีด่าน

สุขลักษณะกรณถีูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลกัษณะ

เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต

กรณไีมถกูตองตามหลกัเกณฑ 

ดานสุขลกัษณะแนะนํา 

ใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

20 วัน กองคลงั  

องคการ

บรหิาร 

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

1.) ระยะเวลาใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ีรับผดิชอบให

ระบุไปตามบริบทของทองถิ่น 

2.) กฎหมายกําหนดภายใน 

30 วันนับแตวันท่ีเอกสาร

ถูกตองและครบถวน (ตาม

พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 และพ.ร.บ. 

วธีิปฏบัิตริาชการทางปกครอง 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557) 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณา 
 

 การแจงคําสัง่ออกใบอนุญาต 

/คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต 

1. กรณอีนุญาตมีหนังสอืแจง

การอนุญาตแกผูขออนุญาต

ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาที่ทองถิ่น

กําหนดหากพนกําหนดถอืวา

ไมประสงคจะรับใบอนุญาต

เวนแตจะมีเหตุหรอืขอแกตัว

อันสมควร 

2. กรณไีมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาตแจงคําสั่งไม

อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต

ประกอบกจิการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพแกผูขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบพรอมแจง

สทิธใินการอุทธรณ 

8 วัน กองคลงั  

องคการ

บรหิาร 

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

1.) ระยะเวลาใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ีรับผดิชอบให

ระบุไปตามบริบทของทองถิ่น 

2.) ในกรณีท่ีเจาพนักงาน

ทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต

หรือยังไมอาจมคํีาสั่งไม

อนุญาตไดภายใน 30 วันนับ

แตวันท่ีเอกสารถูกตองและ

ครบถวนใหแจงการขยาย

เวลาใหผูขออนุญาตทราบทุก 

7 วันจนกวาจะพิจารณาแลว

เสร็จพรอมสําเนาแจงสํานกั

ก.พ.ร. ทราบ 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

 

หมายเหต ุ

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณา 
 

ชําระคาธรรมเนยีม (กรณมีีคําสั่ง

อนุญาตตออายุใบอนุญาต) แจง

ใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรม 

เนยีมตามอัตราและระยะเวลา 

ที่ทองถิน่กําหนด (ตามประเภท

กจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ที่มีขอกําหนดของทองถิ่น)  

1 วัน กองคลงั  

องคการ

บรหิาร 

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

1.) ระยะเวลาใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ีรับผดิชอบ

ใหระบุไปตามบริบทของ

ทองถิ่น 

2.) กรณีไมชําระตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดจะตอง

เสยีคาปรับเพ่ิมขึ้นอกีรอย

ละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคาง

ชําระ) 

 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม  30  วัน 

 

 

 

 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนสําเนา 
เอกสาร 

 
หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบยีนบาน - 1 ฉบับ - 

3) 

 

 

หนังสอืรับรองนติบิุคคล 1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ี

ราชการสวนทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละประเภทกจิการ) 

4) 

 

 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณทีี่มี

การมอบอํานาจ) 

1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ี

ราชการสวนทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละประเภทกจิการ) 

5) 

หลักฐานทีแ่สดงการเปนผูมี

อํานาจลงนามแทนนติบิุคคล 

1 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ี

ราชการสวนทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละประเภทกจิการ) 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
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ท่ี 
รายการเอกสาร 

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน 
สําเนา
เอกสาร 

 

หมายเหต ุ

1) 

 

 

 

สําเนาเอกสารสทิธิห์รอืสัญญาเชา

หรอืสทิธอ่ืินใดตามกฎหมายในการ

ใชประโยชนสถานที่ที่ใชประกอบ

กจิการในแตละประเภทกจิการ 

- 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ี

ราชการสวนทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละประเภทกจิการ) 

2) 

 

 

 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารที่แสดงวา

อาคารดังกลาวสามารถใชประกอบ

กจิการตามที่ขออนุญาตได 

- 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ี

ราชการสวนทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละประเภทกจิการ) 

3) 

 

 

 

 

 

 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของในแตละประเภทกจิการ

เชนใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงาน

พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. การเดนิเรอืในนานน้ํา

ไทยพ.ศ. 2546 เปนตน 

- 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ี

ราชการสวนทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละประเภทกจิการ) 

4) 

 

 

 

 

 

เอกสารหรอืหลักฐานเฉพาะกจิการ

ที่กฎหมายกําหนดใหมีการประเมิน 

ผลกระทบเชนรายงานการวเิคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ราย 

งานการประเมินผลกระทบตอ

สุขภาพ (HIA) 

- 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ี

ราชการสวนทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละประเภทกจิการ) 

5) 

 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพดาน

สิ่งแวดลอม (ในแตละประเภท

กจิการที่กําหนด) 

- 1 ฉบับ (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆตามที่

ราชการสวนทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละประเภทกจิการ) 

6) 

 

 

 

ใบรับรองแพทยและหลกัฐานแสดง

วาผานการอบรมเรื่องสุขาภิบาล

อาหาร (กรณยีื่นขออนุญาตกจิการ

ที่เกี่ยวของกับอาหาร) 

1 - (เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆตามที่

ราชการสวนทองถิ่นประกาศ

กําหนดในแตละประเภทกจิการ) 

 

เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 
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คาธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพรายป ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทาย

ขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม  
  

บัญชีอัตราคาธรรมเนยีมตอทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

เร่ือง  กจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๕๕ 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกจิการ 

อัตรา

คาธรรมเนยีม 

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

๔ 

 

๕ 

๖ 

๗  

๘  

๙ 

๑๐  

๑๑ 

 

๑๒ 

 

๑๓ 

๑๔ 

 

๑๕ 

 

 

๑๖ 

๑๗ 

การฆาสัตว ยกเวน ในสถานที-่จําหนายอาหาร การเรขาย การ-ขายในตลาดและ

การฆาเพื่อบรโิภคในครัวเรอืน  

การผลติ การโม การปน การบด การผสม การบรรจ ุการสะสมหรอืการกระทําอ่ืนใด

ตอสัตวหรอืพชืหรอืสวนใดของสัตวหรอืพชืเปนอาหารสตัว   

การสะสม หรอืการเลี้ยงครัง่  

การผลติน้ําแข็ง ยกเวน การผลติเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อการบรโิภค

ในครัวเรอืน การผลติน้ํากลั่น น้ําบรโิภค  

การเกบ็ การถนอมอาหารดวย-เครื่องจักร มีกําลังตัง้แต ๕ แรงมาข้ึนไป   

การผลติ  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจกัร   

การสขีาวดวยเครื่องจักร  

การขัด การกะเทาะ การบดเมลด็พชื การนวดขาวดวย-เครื่องจกัร   

การตาก การสะสม หรอืการขนถายมันสําปะหลัง ขาวโพด  

การหลอม การหลอ การถลงุแรหรอืโลหะทกุชนดิ   

การกลงึ การเจาะ การเช่ือม การต ีการตดิ การประสาน   การรดี การอัดโลหะดวย

เครื่องจกัร หรอืกาซ หรอืไฟฟา  

การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลอืก หรอืการลางแร หรอืการระเบดิ 

การโม การปนหนิดวยเครื่องจักร หรอืการโม การบดหนิ    

การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนส ีการพนสารกันสนมิยานยนต   

การตัง้ศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบอากาศ หรอือุปกรณที่เปน

สวนประกอบยาน-ยนต เครื่องจักร เครื่องกล   

การประกอบธุรกจิเกี่ยวกับยาน-ยนต เครื่องจกัร เครื่องกล ซ่ึงมีไวบรกิาร หรอื

จําหนาย และในการประกอบธุรกจินัน้ มีการซอมหรอืปรับปรุงยานยนต เครื่องจกัร 

เครื่องกล ดังกลาวดวย  

การลาง การอัดฉดียานยนต  

การปะ การเช่ือมยาง  

ปละ ๕๐๐ 

 

ปละ ๓๐๐ 

 

ปละ ๓๐๐ 

ปละ ๑,๕๐๐ 

 

ปละ ๓๕๐ 

ปละ ๖๐๐ 

ปละ ๓๐๐ 

ปละ ๓๐๐ 

ปละ ๖๐๐ 

ปละ ๑,๕๐๐ 

ปละ ๑,๕๐๐ 

 

ปละ ๕,๐๐๐ 

 

ปละ ๖๐๐ 

ปละ ๔๐๐ 

 

ปละ ๔๐๐ 

 

 

ปละ ๔๐๐ 

ปละ ๒๐๐ 

คาธรรมเนยีม 
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ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

 กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศพัท: 0 - 4321-0719 

 หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com   

 

 

 

ลําดับท่ี ประเภทกจิการ 
อัตรา

คาธรรมเนยีม 

๑๘ 

 

๑๙ 

๒๐ 

 

๒๑ 

 

๒๒ 

๒๓ 

๒๔ 

๒๕ 

๒๖ 

๒๗ 

๒๘ 

๒๙ 

๓๐ 

 

๓๑ 

 

๓๒ 

๓๓ 

๓๔ 

 การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรอืการตดัไม

ดวยเครื่องจักร  

การประกอบกจิการ สถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร  

การประกอบกจิการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรอืกจิการอ่ืนในประเภท

เดยีวกนั 

การจดัใหมีการแสดงดนตร ีเตนรํา รําวง หรอืการแสดงอ่ืนๆในทํานองเดยีวกนั 

 

การประกอบกจิการเสรมิสวยหรอืแตงผม   

การประกอบกจิการสวนสนกุ หรอืตูเกม   

การสะสมปอ ปาน ฝาย หรอืนุน  

การปนฝาย  หรอืนุนดวยเครื่องจักร  

การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรอืสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจกัร  

การผลติเครื่องโมดวยซีเมนต หรอืวัตถุที่คลายคลงึกัน  

การเลื่อย การตัด หรอืการประดษิฐหนิเปนสิง่ของตางๆ  

การผลติ การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ   

การผลติ การสะสม การขนสงดอกไมเพลงิ หรอืสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการ

ผลติดอกไมเพลงิ     

การผลติ การซอมเครื่องอิเลคทรอนกิส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเลคทรอนกิส 

อุปกรณไฟฟา   

การสะสมวัตถหุรอืสิง่ของที่ชํารดุ ใชแลว หรอืเหลอืใช   

การประกอบกจิการโกดังสนิคา  

การกอสราง 

ปละ ๖๐๐ 

 

ปละ ๓๐๐ 

ปละ ๔๐๐ 

 

(ครัง้ละ 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 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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-30- 

 

 

 



 

-31- 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม            วันจันทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719            ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 
 

 
 
 

การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล  ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเปน

ธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือ

พนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการ

ขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม/กอง/ฝายที่รับผิดชอบ (ระบ)ุ  2 เงื่อนไขในการยื่นคําขอ ดังนี้ 

(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

(2) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการดานยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลดานผูขับข่ีและ

ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะดานสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกตองตามหลักเกณฑและมีวิธีการ

ควบคุมกํากับการขนสงเพื่อปองกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลใหถูกตองตามหลักเกณฑ  
 

หมายเหต ุ: ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่

ระบุไวในคูมือประชาชนเรยีบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

 

 

งานท่ีใหบริการ                   การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏกูิล 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ          งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ :  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ี

แกไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2550 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

 

 

 

 

 การตรวจสอบ 

 เอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรบั 

ใบอนุญาตประกอบกจิการรับ 

ทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

พรอมหลกัฐานทีท่องถิน่กําหนด 

15 นาที กองคลงั  

องคการ

บรหิาร 

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

1. ระยะเวลาการใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ีรับผดิชอบให

ระบุไปตามบริบทของพ้ืนท่ี) 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การตรวจสอบ 

 เอกสาร 

เจาหนาที่ตรวจความถกูตองของ

คําขอ  และความครบถวนของ

เอกสารหลกัฐานทนัทกีรณไีม

ถูกตอง/ครบถวนเจาหนาที่แจง

ตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพ่ิมเตมิ

เพื่อดําเนนิการหากไมสามารถ

ดําเนนิการไดในขณะนัน้ ใหจัด 

ทําบันทกึความบกพรองและ

รายการเอกสารหรอืหลักฐาน 

ยื่นเพ่ิมเตมิภายในระยะเวลาที่

กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูยื่น

คําขอลงนามไวในบนัทกึนัน้ดวย 

1 ช่ัวโมง กองคลงั  

องคการ

บรหิาร 

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

1. ระยะเวลาการใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ีรับผดิชอบให

ระบุไปตามบริบทของพ้ืนท่ี 

2. หากผูขอใบอนุญาตไมแกไข

คําขอหรือไมสงเอกสารเพ่ิมเตมิ

ใหครบถวนตามท่ีกําหนดใน

แบบบันทึกความบกพรองให

เจาหนาท่ีสงคืนคําขอและ

เอกสารพรอมแจงเปนหนังสอื

ถงึเหตุแหงการคืนดวยและแจง

สทิธิในการอุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วธีิปฏบัิตริาชการ

ทางปกครองพ.ศ. 2539)) 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณา 

 

เจาหนาที่ตรวจดานสุขลกัษณะ 

กรณถีกูตองตามหลกัเกณฑ

ดานสุขลกัษณะเสนอพิจารณา

ออกใบอนุญาต 

กรณไีมถกูตองตามหลกัเกณฑ

ดานสุขลกัษณะแนะนําให

ปรับปรงุแกไขดานสุขลกัษณะ 

 

 

20 วัน กองคลงั  

องคการ

บรหิาร 

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

1. ระยะเวลาการใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ีรับผดิชอบให

ระบุไปตามบริบทของพ้ืนท่ี 

2. กฎหมายกาํหนดภายใน 

30 วันนับแตวันท่ีเอกสารถกูตอง

และครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข

พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ

พ.ร.บ. วธีิปฏบัิตริาชการทาง

ปกครอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557)) 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/

คําสั่งไมอนุญาต 

1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจง

การอนุญาตแก ผูขออนุญาต

ทราบเพื่ อมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาที่ท องถิ่ น

กําหนดหากพนกําหนดถอืวาไม

ประสงคจะรับใบอนุญาตเวน

แตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอัน

สมควร 

2. กรณไีมอนุญาตแจงคําสั่งไม

ออกใบอนุญาตใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ

แ ล ะ ข น สิ่ ง ป ฏิ กู ล แ ก ผู ข อ

อนุญาตทราบพรอมแจงสิทธใิน

การอุทธรณ 

8 วัน - (1. ระยะเวลาการใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ีรับผดิชอบให

ระบุไปตามบริบทของพ้ืนท่ี 

2. ในกรณีท่ีเจาพนกังาน

ทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต

หรือยังไมอาจมคํีาสั่งไมอนญุาต

ไดภายใน 30 วันนับแตวันท่ี

เอกสารถูกตองและครบถวนให

แจงการขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 วันจนกวา

จะพิจารณาแลวเสร็จพรอม

สําเนาแจงสํานักก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

 

 

 

 

 

 

- 

 

ชําระคาธรรมเนยีม (กรณมีี

คําสั่งอนุญาต) แจงใหผูขอ

อนุญาตมาชําระคาธรรมเนยีม

ตามอัตราและระยะเวลาที่

ทองถิ่นกําหนด 

1 วัน - (1. ระยะเวลาการใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ีรับผดิชอบให

ระบุไปตามบริบทของพ้ืนท่ี 

2. กรณีไมชําระตามระยะเวลา

ท่ีกําหนดจะตองเสยีคาปรับ

เพ่ิมขึ้นอกีรอยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีคางชําระ) 

 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 30 วัน 
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ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

 

จํานวนสําเนา

เอกสาร 

 

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 1 ฉบับ  

2) สําเนาทะเบยีนบาน - 1 ฉบับ  

 

 

 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

 
จํานวน
สําเนา
เอกสาร 

 

หมายเหต ุ

1) 

 

 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

- - 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆตามท่ี

ราชการสวน

ทองถิ่นกาํหนด) 

2) 

 

 

 

 

เอกสารหรอืหลักฐานแสดงสถานที่รบั

กําจัดสิ่งปฏิกูลที่ไดรับใบอนุญาตและมี

การดําเนนิกจิการที่ถกูตองตามหลกั

สุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจาง

ระหวางผูขนกับผูกําจัดสิ่งปฏิกูล 

- - 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆตามท่ี

ราชการสวน

ทองถิ่นกาํหนด) 

3) 

 

 

 

 

แผนการดําเนนิงานในการเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูลทีแ่สดงรายละเอียดข้ันตอนการ

ดําเนนิงานความพรอมดานกําลังคน

งบประมาณวัสดุอุปกรณและวธิกีาร

บรหิารจดัการ 

- - 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆตามท่ี

ราชการสวน

ทองถิ่นกาํหนด) 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

 
จํานวน
สําเนา
เอกสาร 

 

หมายเหต ุ

4) 

 

 

 

 

เอกสารแสดงใหเห็นวาผูขับข่ีและ

ผูปฏิบัตงิานประจํายานพาหนะผาน

การฝกอบรมดานการจดัการสิ่ง

ปฏิกูล (ตามหลกัเกณฑที่ทองถิน่

กําหนด) 

- - 1 ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน

อื่นๆตามท่ีราชการสวน

ทองถิ่นกาํหนด) 

5) 

 

 

ใบรับรองแพทยหรอืเอกสารแสดง

การตรวจสุขภาพประจําปของ

ผูปฏิบัตงิานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

- 1 ฉบับ -  (เอกสารและหลักฐาน

อื่นๆตามท่ีราชการสวน

ทองถิ่นกาํหนด) 

 

 

 

คาธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกลูรายป ปละ 3,000 บาท 
 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท: 0 - 4321-0719   

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาธรรมเนยีม 

การรับเรื่องรองเรียน 



 

-38- 

 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

        เขียนที ่…………………….……………….…………………… 

                                                                                วันที่ ………. เดอืน …….……………พ.ศ. …………… 

 ขาพเจา ……………………………………… อายุ ……………… ป สญัชาต ิ………………. อยูบานเลขที่ ……………

หมูที่ …… ตรอก/ซอย ………………… ถนน ……………………………………… ตําบล …………………อําเภอ ………………………… 

จังหวัด ………………………………………………. หมายเลขโทรศพัท ……………………………………………… 
 

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏกูิลมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกจิประเภท 

 [  ] เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที ่……………….………………………………….……. 

 [  ] เก็บขนและกําจดัสิง่ปฏิกลู โดยมีระบบกําจัดอยูที ่………………………………………….. 

 [  ] เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดที่ …..……………………………………………………… 

 [  ] เก็บขนและกําจดัมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูที่ ……………………………………………. ตอนายก

องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุมพรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลกัฐานและเอกสารมาดวย ดงันี้ คอื 

1. สําเนาบัตรประจําตัว ………………………………………………………………………… (ประชาชน/ขาราชการ/

พนักงานรัฐวสิาหกจิ) 

2. สําเนาทะเบยีนบาน 

3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ คอื 

3.1 ………………………………………………………………………………………… 

3.2 ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………..……… 

5. …………………………………………………………………………………………..…… 

(ดานหลังคําขอรบัใบอนุญาต) 

 

แผนผังแสดงท่ีตัง้สถานประกอบกจิการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 

สม. 1 
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ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

  (ลงช่ือ) ………………………………..……………… ผูขอรับใบอนุญาต 

   (…….………………………………….…….) 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้ …….…………………………………….………………………. 

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

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

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

(   ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ ..…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

 

   (ลงช่ือ) ………………………………………….………. เจาพนักงานสาธารณสุข 

    (……………………………………..………….) 

   ตําแหนง ……………………….…………………. วันท่ี ………/………/……… 

 

 

คําสั่งของเจาพนกังานทองถิน่ 

 

 (   ) อนุญาตใหประกอบกจิการได 

 (   ) ไมอนุญาตใหประกอบกจิการ 

 

 (ลงช่ือ) ……………….…………………………. เจาพนักงานทองถิ่น 

  (…………………………..….…………) 

 ตําแหนง ………………………………….………... วันที่ ………/………/……… 
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แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

 

              เขียนที่ ………………………………………..……………… 

 วันที…่…….… เดอืน…………………….… พ.ศ. ………….…… 

 ขาพเจา ………………………………………..………………..………  อายุ ………………… ป  สัญชาต ิ…………………. 

อยูบานเลขที่ ………………หมูที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………ถนน …………………………………ตําบล …………….…………

อําเภอ ………………………… จังหวัด ……………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………… 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการ ประเภท …………………………………………………………………… 

ตามใบอนุญาตเลมที ่………… เลขที่ ……………../…………. ออกใหเม่ือวันที ่..….. เดอืน ..……….……………พ.ศ………….… 

ตอนายกองคการบรหิารสวนตําบล……………………………. 

 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คอื 

1. สําเนาบัตรประจําตัว ………………………………………………………………………… (ประชาชน/ขาราชการ/

พนักงานรัฐวสิาหกจิ) 

2. สําเนาทะเบยีนบาน 

3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ คอื 

3.1 …………………………………………………………………………………………… 

  3.2 …………………..………………………………………………………………………. 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจรงิทกุประการ 

 

   (ลงช่ือ) …………………………………………….…… ผูขอรับใบอนญุาต 

               (…………………………..……………….) 

 

 ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

    จากการตรวจสอบสถานประกอบการ (   )  อนุญาตใหประกอบกจิการได 

    (   )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกจิการ 

    (   )  เห็นสมควรไมอนุญาต 

 เพราะ …………………………………………………………….………. 

 ……………………………………………………………………………….. (ลงช่ือ) ……………………………………….……… 

 ………………………………………………………………………………..                        (………………………………………….…….) 

 (ลงช่ือ) …………………………………เจาพนกังานสาธารณสุข ตําแหนง……………………………………………………. 

           (……………………………….………)                             วันที่ …………/…………/………… 

 ตําแหนง …………………….……………… วันที่ ….…./….…./…….. 

 

สม. 3 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม               วันจันทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719       (ยกเวนวันหยดุทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719             ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 
       

 

 
 

การขออนุญาตสถานท่ีจําหนายและสถานท่ีสะสมอาหาร  ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ

ที่แกไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2550  ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร

พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือ

พนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการ

ขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม/กอง/ฝายที่รับผิดชอบ 2 เงื่อนไขในการยื่นคําขอ ดังนี้ 

(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

(2) สําเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของ

ทองถิ่น) 
 

หมายเหต ุ: ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่

ระบุไวในคูมือประชาชนเรยีบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

 

 

งานท่ีใหบริการ                    การขออนุญาตสถานท่ีจําหนายและสถานท่ีสะสมอาหาร 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ           งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ :  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ี

แกไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2550 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1) 

 

 

 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรบั

ใบอนุญาตจดัตัง้สถานที่จําหนาย

อาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร

พื้นที่เกนิ 200 ตารางเมตรพรอม

หลักฐานที่ทองถิน่กําหนด 

15 นาที - 1. ระยะเวลาหบริการ

สวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผดิชอบใหระบุไป 

ตามบริบทของทองถิ่น 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

ของคําขอและความครบถวนของ

เอกสารหลกัฐานทนัทกีรณไีม

ถูกตอง/ครบถวนเจาหนาที่แจง 

ตอผูยื่นคําขอใหแกไข/เพ่ิมเตมิ 

เพื่อดําเนนิการหากไมสามารถ

ดําเนนิการไดในขณะนัน้ใหจัดทํา

บันทกึความบกพรองและรายการ

เอกสารหรอืหลักฐานยื่นเพ่ิมเตมิ

ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยให

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไว

ในบันทกึนัน้ดวย 

1 ช่ัวโมง - 1. ระยะเวลาใหบริการ

สวนงาน/หนวยงานท่ี

รับผดิชอบใหระบุไปตาม

บริบทของทองถิ่น 

2. หากผูขอใบอนุญาต 

ไมแกไขคําขอหรือไม 

สงเอกสารเพ่ิมเตมิให

ครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในแบบบันทึกความ

บกพรองใหเจาหนาท่ี

สงคืนคําขอและเอกสาร

พรอมแจงเปนหนังสอืถงึ

เหตุแหงการคืนดวยและ

แจงสทิธิในการอุทธรณ 

(อุทธรณตามพ.ร.บ. วธีิ

ปฏบัิตริาชการทาง

ปกครองพ.ศ. 2539) 

 

 

 

 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หมายเหต ุ

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณา เจาหนาที่ตรวจสถานทีด่าน

สุขลักษณะกรณถีูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลกัษณะ

เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณไีมถกูตองตามหลกัเกณฑ

ดานสุขลกัษณะแนะนําให

ปรับปรงุแกไขดานสุขลกัษณะ 

20 วัน กองคลงั

องคการ

บรหิาร 

สวนตําบล

นาหนองทุม 

1. ระยะเวลาใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ใหระบุไปตามบริบทของ

ทองถิ่น 

2. กฎหมายกําหนดภายใน

30 วันนับแตวันท่ีเอกสาร

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. วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง (ฉบับท่ี  2)  

พ.ศ. 2557) 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/

คําสั่งไมอนุญาต 

1. กรณอีนุญาตมีหนังสอืแจง

การอนุญาตแกผูขออนุญาต

ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาที่ทองถิ่น

กําหนดหากพนกําหนดถอืวา

ไมประสงคจะรับใบอนุญาต

เวนแตจะมีเหตุหรอืขอแกตัว

อันสมควร 

2. กรณไีมอนุญาตแจงคําสั่ง

ไมออกใบอนุญาตจัดตัง้

สถานทีจ่ําหนายอาหารและ

สถานทีส่ะสมอาหารพื้นที่เกนิ 

200 ตารางเมตรแกผูขอ

อนุญาตทราบพรอมแจงสทิธิ

ในการอุทธรณ 

8 วัน - 1. ระยะเวลาใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

ใหระบุไปตามบริบทของ

ทองถิ่น 

2. ในกรณีท่ีเจาพนกังาน

ทองถิ่นไมอาจออก

ใบอนญุาตหรือยังไมอาจมี

คําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวันท่ีเอกสาร

ถูกตองและครบถวนใหแจง

การขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะพิจารณาแลว

เสร็จพรอมสําเนาแจงสํานกั

ก.พ.ร. ทราบ 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หมายเหต ุ

5) 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

ชําระคาธรรมเนยีม (กรณมีี

คําสั่งอนุญาต) แจงใหผูขอ

อนุญาตมาชําระาธรรมเนยีม

ตามอัตราและระยะเวลาที่

ทองถิ่นกําหนด 

1 วัน - 1. ระยะเวลาใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

ใหระบุไปตามบริบทของ

ทองถิ่น 

2. กรณีไมชําระตามระยะ 

เวลาท่ีกําหนดจะตองเสยี

คาปรับเพ่ิมขึ้นอกีรอยละ 20 

ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ 

 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 30 วัน 

 

 

 
 

เอกสารประกอบการย่ืนขอรับหนังสอืรับรองการแจงและใบอนุญาต 

1.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบยีนบานผูขอใบอนุญาต                         จํานวน  1  ฉบับ 

2.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบยีนบานของผูจัดการหากไมเปน                      

   บุคคลเดยีวกับผูถอืใบอนุญาต                                                            จํานวน  1  ฉบับ  

3.สําเนาทะเบยีนบานที่ใชประกอบกจิการ                                                     จํานวน  1  ฉบับ 

4.หนังสอืมอบอํานาจพรอมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ                   จํานวน  1  ฉบับ 

และผูรับมอบอํานาจกรณทีี่ผูขอรับไมสามารถมาดําเนนิการดวยตัวเอง      

5.แผนที่ตัง้สถานที่ประกอบกจิการ(เอกสารตามกรณขีออนุญาตรายใหม-ใบอนุญาต จํานวน  1  ฉบับ 

หรอืใบแทนใบอนุญาตฉบับเดมิ)                                                                 

6. เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

เอกสารประกอบการย่ืนขอตออายุหนังสอืรับรองการแจง/ใบอนุญาตฯ 

1.หนังสอืรับรอง/ใบอนุญาตเดมิ                                                                 จํานวน  1  ฉบับ 

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ    จํานวน  1  ฉบับ 

ของผูขอตอใบอนุญาตฯ                                                                                

3.ใบรับรองแพทย                                                                                  จํานวน  1  ฉบับ                                       

4.เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของ     

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
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ท่ี พ้ืนท่ีประกอบอาหาร คาธรรมเนยีมฉบบัละ 

(บาทตอป) 

อัตราคาธรรมเนยีมในการออกหนังสอืรับรองการแจงการจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานที่

สะสมอาหารในอาคารหรอืพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่ไมเกนิ 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

1 พื้นที่ประกอบการไมเกนิ  10 ตารางเมตร  50 

2 พื้นที่ประกอบการตัง้แต   11 ตารางเมตรแตไมเกนิ  20  ตารางเมตร 100 

3 พื้นที่ประกอบการตัง้แต   21 ตารางเมตรแตไมเกนิ  50  ตารางเมตร 150 

4 พื้นที่ประกอบการตัง้แต   51 ตารางเมตรแตไมเกนิ 100 ตารางเมตร 300 

5 พื้นที่ประกอบการตัง้แต 101 ตารางเมตรแตไมเกนิ  200 ตารางเมตร 500 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719   

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

คาธรรมเนยีม 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม             วันจนัทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719            ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 
 

 
 

การขออนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะตองยื่นขอ

อนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมาย

กําหนดพรอมทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่นณกลุม/กอง/ฝายที่รับผิดชอบ 2 

เงื่อนไขในการยื่นคําขอ ดังนี้ 

  (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน 

(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
 

หมายเหต ุ: ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่

ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                    การขออนุญาตการจําหนายสนิคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ           งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ :  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ี

แกไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2550 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่น

คําขอรับใบอนุญาต

จําหนายสินคาในที่

หรือทางสาธารณะ

พ ร อ ม ห ลั ก ฐ า น ที่

ทองถิ่นกําหนด 

15 นาที - 1. ระยะเวลาใหบริการสวนงาน/

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบ

ความถูกตองของคํา

ข อ แ ล ะ ค ว า ม

ครบถวนของเอกสาร

ห ลั ก ฐ า น ทั น ที 

ก ร ณี ไ ม ถู ก ต อ ง /

ครบถวนเจาหนาที่

แจงตอผูยื่นคําขอให

แก ไ ข /เ พ่ิมเติมเพื่ อ

ดํา เนินการหากไม

สามารถดําเนินการ

ไดในขณะนัน้ใหจัดทํา

บันทกึความบกพรอง

และรายการเอกสาร

ห รื อ ห ลั ก ฐ า น ยื่ น

เ พ่ิ ม เ ติ ม ภ า ย ใ น

ระยะเวลาที่กําหนด

โดยใหเจาหนาที่และ

ผูยื่นคําขอลงนามไว

ในบันทกึนัน้ดวย 

1 ช่ัวโมง - 1. ระยะเวลาใหบริการสวนงาน/

ห น ว ย ง า น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ 

ใหระบุไปตามบริบทของทองถิ่น 

2. หากผูขอใบอนุญาตไมแกไขคํา

ขอหรือไมสงเอกสารเพ่ิมเติมให

ครบถวนตามท่ีกําหนดในแบบ

บันทึกความบกพรองใหเจาหนาท่ี

สงคืนคําขอและเอกสารพรอม

แจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการ

คืนด วยและแจ งสิ ท ธิ ในกา ร

อุทธรณ (อุทธรณตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539) 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน 



 

-50- 

 
 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณา เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน

สุขลักษณะ กรณีถูกตองตาม

หลัก เกณฑดานสุขลักษณะ

เสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณไีมถูกตองตามหลักเกณฑ

ด านสุ ขลั ก ษณะแนะนํ า ให

ปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

20 วัน - 1. ระยะเวลาใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ใหระบุไปตามบริบทของ

ทองถิ่น 

2. กฎหมายกําหนดภายใน 

30 วันนับแตวันท่ีเอกสาร

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. วิธีปฏิบัติราชการ

ท า ง ป ก ค ร อ ง (ฉ บั บ ท่ี 2)  

พ.ศ.2557) 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/

คําสั่งไมอนุญาต 

1. กรณีอนุญาตมีหนังสือแจง

การอนุญาตแกผูขออนุญาต

ทราบเพื่อมารบัใบอนุญาตภาย 

ในระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด

หากพนกําหนดถอืวาไมประสงค

จะรับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ

หรอืขอแกตัวอันสมควร 

2. กรณไีมอนุญาตแจงคําสั่ง 

ไมออกใบอนุญาตจําหนายสนิคา

ในที่หรอืทางสาธารณะแกผูขอ

อนุญาตทราบพรอมแจงสทิธใิน

การอุทธรณ 

8 วัน - 1. ระยะเวลาใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ใหระบุไปตามบริบทของ

ทองถิ่น 

2.ในกรณี ท่ี เจ าพนั กงาน

ท อ ง ถิ่ น ไ ม อ า จ อ อ ก

ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี

คําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 

30 วันนับแตวันท่ีเอกสาร

ถูกตองและครบถวนใหแจง

ก า ร ข ย า ย เ ว ล า ใ ห ผู ข อ

อนุญาตทราบทุก 7 วัน

จนกวาจะพิจารณาแล ว

เสร็จพรอมสําเนาแจงสํานัก

ก.พ.ร. ทราบ) 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

5) 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

ชําระคาธรรมเนยีม (กรณมีี

คําสั่งอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนยีมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถิน่กําหนด 

 

 

1 วัน - 1.ระยะเวลาใหบริการสวน

งาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ใหระบุไปตามบริบทของ

ทองถิ่น 

2.ก ร ณี ไ ม ชํ า ร ะ ต า ม

ระยะเวลาท่ีกําหนดจะตอง

เสียคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอย

ละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคาง

ชําระ 
 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 30 วัน 
 

   

 

 
 

เอกสารประกอบการย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนกังาน          

 รัฐวสิาหกจิของผูขอรับใบอนุญาต                                                               จํานวน  1  ฉบับ     

2.สําเนาทะเบยีนบาน ของผูรับใบอนุญาต                                                      จํานวน  1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายอาหาร                       จํานวน  1  ฉบับ 

4.รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมใสแวนดําขนาด 1 x 1 นิ้ว        จํานวน  1  ฉบับ        

 ของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนายจํานวนทานละ 2 รูป                             จํานวน  1  ฉบับ  

5.เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของ 

เอกสารประกอบการย่ืนขอตออายุใบอนุญาตฯ 

1.ใบอนุญาตเดมิ                                                                                    จํานวน   1  ฉบับ 

2.บัตรสุขลกัษณะประจําตัวเดมิ ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย                 จํานวน   1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหารและผูปรุงอาหาร          จํานวน   1  ฉบับ 

4.รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 x 1 นิ้ว                    จํานวน   1  ฉบับ       

ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย จํานวนทานละ 2 รูป                              

5.เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
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ท่ี รายการ จํานวนเงนิ 

(บาท) 

อัตราคาธรรมเนยีมในการออกใบอนุญาตจําหนายสนิคาในที่หรอืทางสาธารณะ 

1 จําหนายโดยลักษณะวธิกีารจัดวางสนิคาในที่หนึง่ที่ใดเปนปกตฉิบับละ 500 

2 จําหนายโดยลักษณะวธิกีารเรขายฉบับละ 50 

3 การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตรา (1) หรอื (2) แลวแตกรณ ี  

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719   

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

 

 

คาธรรมเนยีม 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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คําขอรับใบอนุญาต 

จําหนายสนิคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

เขียนที…่………………………………………………… 

วันที…่…….……เดอืน…..…………..…….…..พ.ศ……………..… 

ขาพเจา………………………………………...........…………………..อาย…ุ………………..….ป สัญชาต…ิ…………………….. 

อยูบานเลขที…่……………………….หมูที่……………..…..ตรอก/ซอย………………..…………..ถนน………………………………….. 

แขวง/ตําบล………………………….เขต/อําเภอ………………………………จังหวัด……………..………โทรศัพท…………….………. 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจําหนายสนิคาในที่หรอืทางสาธารณะ ประเภท (ระบุชนิด/ประเภทสินคา) 

............................…..…………………………………………………………………………......…………………บรเิวณที่จําหนายสนิคา 

..................................................................หมูที่..........ถนน............................ตําบล.................................. 

อําเภอ................................จังหวัด......................................จําหนายตั้งแตเวลา................................น.      

ถึงเวลา...........................น. โดยมีผูชวยจําหนายจํานวน....................................... คน ประกอบดวย

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

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

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

  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารตาง ๆ ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

  1. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1/2 นิ้ว 

   ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย จํานวนคนละ 3 รูป 

  2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

  3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืสําเนาทะเบยีนบานของผูชวยจําหนาย 

  4. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย 
  

ขาพเจาจะรักษาความสะอาดบรเิวณสถานที่จําหนายสนิคาและปฏิบัตติามที่องคการบรหิารสวน

ตําบลปลวกแดงกําหนดทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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แผนที่ตัง้สถานประกอบกจิการโดยสงัเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจรงิทกุประการ 

 

 

                                                                          (ลงช่ือ)…………………………………..…………….. 

                                                                                 (…………………….……..…………………..) 

                   ผูขอรบัใบอนุญาต 
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คําขอตออายุใบอนุญาต 

จําหนายสนิคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

เขียนที…่………………………………………………… 

       วันที…่…………เดอืน…..…………….…..พ.ศ……… 

ขาพเจา…………………………………...........…………………..อาย…ุ………………..….ป สัญชาต…ิ…………………….. 

อยูบานเลขที…่……………………….หมูที่……………..…..ตรอก/ซอย………………..…………..ถนน………………………………….. 

แขวง/ตําบล………………………….เขต/อําเภอ………………………………จังหวัด……………..………โทรศัพท…………….………. 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจําหนายสนิคาในที่หรอืทางสาธารณะ ประเภท (ระบุชนิด/ประเภทสินคา) 

............................…..…………………………………………………………………………......…………………บรเิวณที่จําหนายสนิคา 

..................................................................หมูที่.........ถนน.................................ตําบล.................................. 

อําเภอ.... .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .จังหวัด.... .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .จําหนายตั้งแต                     

เวลา................................น. ถงึเวลา........................น. โดยมีผูชวยจําหนายจํานวน................................ คน 

ประกอบดวย …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารตาง ๆ ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

  1. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1/2 นิ้ว 

   ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย จํานวนคนละ 3 รูป 

  2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

  3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืสําเนาทะเบยีนบานของผูชวยจําหนาย 

  4. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย 
  

ขาพเจาจะรักษาความสะอาดบรเิวณสถานที่จําหนายสนิคาและปฏิบัตติามที่องคการบรหิารสวน

ตําบลปลวกแดงกําหนดทุกประการ 
  

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจรงิทกุประการ 

 

 

 

                                                              (ลงช่ือ)……………………………..…………..…………….. 

                                                                       (…………………….……..………….……………..) 

            ผูขอรับใบอนุญาต 
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เลขที่รับ.................../.........................                                                                 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนผูจําหนายสนิคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 

                                                                           เขียนที.่...............................................................  

                                                                           วันที.่...........เดอืน........................พ.ศ.................  

          ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)..............................................................อายุ...........ป สัญชาต.ิ.......... 

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่  อยูบานเลขที.่..........หมูที่.................. 

ตรอก/ซอย............................ถนน...........................ตําบล/แขวง.......................... อําเภอ/เขต......................... 

จังหวัด..............................โทรศัพท........................................  

        ไดขออนุญาตเปนผูจําหนายสนิคาในที่หรอืทางสาธารณะ  ใบอนุญาต เลมที่................เลขที.่................ 

ป...................... 

        ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนผูจําหนายสนิคาในที่หรอืทางสาธารณะ  ตอเจาพนกังานทองถิ่น 

เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน      สญูหาย       ถูกทําลาย      ชํารุดในสาระสําคัญ 

        พรอมทัง้ไดแนบหลักฐานทีน่ํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบยีนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต  

 2. ใบอนุญาตเดมิ กรณทีี่ชํารุดในสาระสําคัญ  

 3. สําเนาบันทกึการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ทีใ่บอนุญาตสูญหาย กรณใีบอนุญาตเดมิ 

       สูญหาย 
          

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจรงิทกุประการ  

    

                                                                     (ลงช่ือ).....................................................  

                                                                              (...................................................)  

                                                                                  ผูขอรบัใบแทนใบอนุญาต 

 

   

 คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น     อนุมัตอิอกใบแทนใบอนุญาตได      ไมอนุมัตอิอกใบแทนใบอนุญาต                    

                                                                    

 

                                                              (ลงช่ือ).................................................เจาพนกังานทองถิ่น  

                                                                     (....................................................)  
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คูมอืสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม   วันจันทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719            ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 
 

 
 

 

การจดทะเบียนพาณิชย  ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน         

(หางหุนสวนสามัญ) หรอืนติบิุคคลรวมทัง้นติบิคุคลที่ตัง้ข้ึนตามกฎหมายตางประเทศที่มาตัง้สํานักงานสาขาใน

ประเทศไทย ซ่ึงประกอบกจิการ อันเปนพาณชิยกจิตามที่กระทรวงพาณชิยกําหนด 

 

 
  

 
 
 

• การจดทะเบยีนพาณชิยตองมีสถานทีต่ัง้อยูในเขตองคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม ภายใน 30 วัน                

นับแตวันที่ประกอบกจิการ/เปลี่ยนแปลง/เลกิประกอบกจิการ ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยืน่คําขอตอเจาหนาที่/นายทะเบยีน 

2. เจาหนาที่ / นายทะเบยีนตรวจคําขอ และ  หลักฐานตางๆ 

3. ผูประกอบการรับใบสําคัญทะเบยีนพาณชิย และชําระคาธรรมเนยีม 

 

งานท่ีใหบริการ                    การจดทะเบยีนพาณิชย 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ           งานบริหารท่ัวไป  

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ :  พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอ

จดทะเบยีนเปนบุคคลธรรมดา 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน 
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ใชระยะเวลา ไมเกนิ 1 วัน 

 

 
 

 

เอกสารประกอบการย่ืน 

1) คําขอจดทะเบยีนพาณชิย (แบบ ทพ.)                                                     จํานวน  1  ฉบับ                                  

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบพาณชิยกจิ                              จํานวน  1  ฉบับ 

3) สําเนาทะเบยีนบานของผูประกอบพาณชิยกจิ                                           จํานวน  1  ฉบับ 

4) กรณผูีประกอบพาณชิยกจิมิไดเปนเจาบานใหแนบเอกสารเพ่ิมเตมิดังนี้   จํานวน  1  ฉบับ 

    • หนังสอืใหความยนิยอมใหใชสถานที่ตัง้สํานักงานแหงใหม                               

    • สําเนาทะเบยีนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยนิยอมเปนเจาบาน    จํานวน  1  ฉบับ 

      หรอืสําเนาสัญญาเชา                                                                          

    • แผนที่แสดงสถานที่ตัง้ซ่ึงใชประกอบพาณชิยกจิและสถานที่สําคัญ   จํานวน  1  ฉบับ 

      บรเิวณใกลเคียงโดยสังเขป                                                                    

5) กรณมีอบอํานาจ หนังสอืมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน  1  ฉบับ 

    และสําเนาทะเบยีนบานของ ผูมอบอํานาจ                                                 

6) กรณปีระกอบพาณชิยกจิการขายหรอืใหเชาแผนซีดแีถบบันทึก วีดีทัศนแผนวีดีทัศนดีวีดีหรือแผนวีดีทัศน

ระบบดจิิตอล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ใหสงสําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนาย

หรอืใหเชาสนิคาดังกลาวจากเจาของลขิสทิธิ์ของสนิคา ที่ขายหรอืใหเชา 

7) กรณเีปลี่ยนแปลง หรอื เลกิ ประกอบพาณชิยกจิใหนําใบทะเบยีนพาณชิยมาดวย 

    • กรอกคําขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) พรอมแนบเอกสารตอเจาหนาที่/นายทะเบยีนพาณชิย 

    • เจาหนาที่/นายทะเบยีนพาณชิยตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 

    • เจาหนาที่/นายทะเบยีนพาณชิยออกใบเสร็จเรยีกเก็บคาธรรมเนยีม 

    • เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชยจัดทําใบทะเบียนพาณิชย พรอมจายใบทะเบียนพาณิชยเปนอันเสร็จ

ข้ันตอน 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 
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ท่ี รายการ จํานวนเงนิ (บาท) 

1 คําขอจดทะเบยีนพาณชิยตัง้ใหม 50 

2 คําขอยกเลกิทะเบยีนพาณชิย 20 

3 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ 20 

4 คํารองขอรับใบแทน 30 

5 คํารองขอรับรองสําเนา 30 

 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719 

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

 

 

คาธรรมเนยีม 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม   วันจันทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719            ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 
 

การลงทะเบยีนและย่ืนคําขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ

การจายเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2552 กําหนดใหภายในเดอืนพฤศจกิายน

ของทุกปให ผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถวน             

มาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมี

ภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด

 หลักเกณฑ 

     1. มีสัญชาตไิทย 

     2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบยีนบาน 

3. มีอายุหกสบิปบรบิูรณข้ึนไปซ่ึงไดลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงนิเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุตอองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ ในปถดัไป (ปจจุบัน อายุ 59 ปบรบิูรณ และตองเกดิกอน 1 ตุลาคม) 

4. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไดแกผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรอืเงนิอ่ืนใดในลักษณะเดยีวกันผูสูงอายุที่อยูใน

สถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือ

ผลประโยชนอยางอ่ืนที่รัฐหรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

พ.ศ. 2548 

งานท่ีใหบริการ                    การลงทะเบยีนและย่ืนคําขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ          งานสงเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี สวัสดกิารสังคมและพัฒนาชุมชน  

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ

การจายเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
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ในการยื่นคําขอรับลงทะเบยีนรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงนิเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุโดยวธิใีดวธิีหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. รับเงนิสดดวยตนเองหรอืรับเงนิสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสทิธิ 

2. โอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามผูมีสทิธหิรอืโอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามบุคคล

ที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสทิธิ 

วธิกีาร 

1. ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสาร

หลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศ

กําหนดดวยตนเองหรอืมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนนิการได 

2. กรณผูีสูงอายุที่ไดรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผาน

มาใหถอืวาเปนผูไดลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบยีบนี้แลว 

3. กรณผูีสูงอายุที่มีสทิธไิดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไป

แจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 

 

 

 
  

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุในปงบประมาณถดัไป

หรอืผูรับมอบอํานาจยืน่คําขอ

พรอมเอกสารหลกัฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอ

ลงทะเบยีนและเอกสารหลกัฐาน

ประกอบ 

20 นาที สํานักงานปลดั  

องคการบรหิาร

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

2) 

 

 

 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบยีนตามแบบ

ยื่นคําขอลงทะเบยีนใหผูขอ

ลงทะเบยีนหรอืผูรับมอบอํานาจ 

10 นาที สํานักงานปลดั  

องคการบรหิาร

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 30 นาที  ใชระยะเวลา ไมเกนิ 1 วัน  

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน 
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1. บัตรประจําตัวประชาชน  หรอืบตัรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรฐัที่มีรูปถาย           จํานวน  1  ฉบับ 

   พรอมสําเนา 

2. ทะเบยีนบาน  พรอมสําเนา                                                                    จํานวน  1  ฉบับ 

3. สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงช่ือและเลขบัญชี)    จํานวน  1  ฉบับ 

   สําหรับกรณทีี่ผูขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร    

                                   

 
 

 ไมเสยีคาธรรมเนยีม 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

สํานักงานปลดัองคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719 

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนยีม 

การรับเร่ืองรองเรียน 



-65- 

 
                                                                                   ทะเบยีนเลขที่......................../......... 

แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ................ 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลผูสูงอายุ 

เขียนที.่................................................      

วันที่..............เดอืน..................................พ.ศ..................... 

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ..........................................นามสกุล........................................... 

เกดิวันที่............เดอืน............................พ.ศ. ....................  อายุ.............ป  สัญชาติ            มีช่ืออยูใน

สําเนาทะเบียนบานเลขที่ ...............หมูที่/ ชุมชน...........................ตรอก/ซอย.............. ...........ถนน

................................ตําบล/แขวง                     อําเภอ/เขต                   จังหวัด                          .

รหัสไปรษณยี               โทรศัพท.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูสูงอายุที่ยื่นคําขอ  ---- 

สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หมาย    หยาราง    แยกกนัอยู    อ่ืนๆ...................... 

อาชีพ...................................................รายไดตอเดอืน...........................................บาท 
 

ขอมูลท่ัวไป :  สถานภาพการรับสวัสดกิารของรัฐ 

 ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ   ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   ไดรับการสงเคราะห

ความพิการ 

 ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหม เม่ือวันที่......................................................................................................

โดยยายมาจาก  

      (ระบุที่อยูเดมิ...........................................................................................................................) 

       มีความประสงคขอรับเงนิเบี้ยยงัชีพผูสงูอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ........... โดยวธิดีงัตอไปนี้ (เลอืก  1 วธิ)ี 
 

  รับเงนิสดดวยตนเอง      รับเงนิสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสทิธ ิ

  โอนเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามผูมีสทิธ ิ   โอนเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ

จากผูมีสทิธ ิ

เฉพาะกรณผูีสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบยีนแทน 

ผูย่ืนคําขอฯ แทน ตามหนังสอืมอบอํานาจ เกี่ยวของเปน.....................................................................กับ

ผูสูงอายุท่ีขอลงทะเบียน ชือ่-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ)  

.................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

---- ท่ีอยู......................................................................... 

.........................................................................โทรศัพท................................................................................... 
 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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พรอมแนบเอกสาร ดังนี ้

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาบตัรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย   

  สําเนาทะเบยีนบาน 

  สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร (ในกรณผูีขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผานธนาคาร) 

 หนังสอืมอบอํานาจพรอมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

 

 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัตคิรบถวน ไมไดเปนผูรบับํานาญหรอืสวัสดกิารเปนราย

เดอืนจากหนวยงานของรฐั รัฐวสิาหกจิ หรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาว

ขางตนเปนความจรงิทกุประการ 

 

 

 

          (ลงช่ือ)........................................................   (ลงช่ือ)....................................................               

                  (.......................................................)           (....................................................)                  

                   ผูยืน่คําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ        เจาหนาที่ผูรับลงทะเบยีน 
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบยีน 

เรยีน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบตั ิ

        ไดตรวจสอบคุณสมบัตขิอง  นาย / นาง / นางสาว 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

----   

  เปนผูมีคุณสมบตัคิรบถวน   

  เปนผูที่ขาดคุณสมบัต ิเนื่องจาก 

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

 

 

(ลงช่ือ)..........................................................................       

         (.....................................................................) 

จาหนาที่ผูรับลงทะเบยีน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัต ิ

เรยีน  นายกองคการบรหิารสวนตําบล

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

        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัไิด

ตรวจสอบแลว มีความเห็นดังนี้ 

  สมควรรบัลงทะเบยีน    ไมสมควรรับ

ลงทะเบยีน 

กรรมการ (ลงช่ือ)..........................................                        

                    (...........................................) 

กรรมการ (ลงช่ือ)..........................................                        

                    (...........................................) 

กรรมการ (ลงช่ือ)..........................................                        

                    (...........................................)                        

คําส่ัง    รับลงทะเบยีน    ไมรับลงทะเบยีน    อ่ืนๆ  ............................................................... 
 

(ลงช่ือ)......................................................... 

     (......................................................)                                    

นายกองคการบรหิารสวนตําบล...................................... 

วัน/เดอืน/ป............................................. 

 

 (ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุที่ยื่นคําขอลงทะเบยีนเก็บไว                                                        .--                                 

ผูสูงอายุ  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..........................................................บานเลขที่................หมูที่..................... 

ยื่นแบบคําขอลงทะเบยีนเม่ือวันที่.....................เดอืน...........................................พ.ศ. ................................. 

  การลงทะเบยีนครัง้นี้ เพื่อรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...........    โดย

จะเริ่มรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสงูอายุตั้งแตเดือน ตุลาคม ..............  ถึงเดือนกันยายน ................  ในอัตราแบบ

ข้ันบันได  ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  กรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนาที่ไปอยูที่อ่ืน (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 

............. ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน ..............) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ  ที่

องคการบรหิารสวนตําบลแหงใหมภายในเดอืนพฤศจกิายน ........ ทัง้นี้เพื่อเปนการรักษาสทิธใิหตอเนื่อง            

                                 

                                      (ลงช่ือ)........................................................... 

                           (........................................................) 

                  เจาหนาที่ผูรับลงทะเบยีน 
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คูมอืสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม   วันจันทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719            ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 
 

 
 

การลงทะเบยีนและย่ืนคําขอรับเงนิเบี้ยความพิการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ

การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือน

พฤศจกิายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงนิเบี้ยความพิการ 

 ในปงบประมาณถัดไปณที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาหรือสถานที่ที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 

 หลักเกณฑ 

ผูมีสทิธจิะไดรับเงนิเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

1. มีสัญชาตไิทย 

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบยีนบาน 

3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการคุณภาพชีวติคนพิการ 

4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 

ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความ

ประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคน

พิการหรอืผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี 

ในกรณทีี่คนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรอืคนไรความสามารถให

ผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษหรอืผูอนุบาลแลวแตกรณยีื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

งานท่ีใหบริการ                    การลงทะเบยีนและย่ืนคําขอรับเงนิเบี้ยความพิการ 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ          งานสงเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี สวัสดกิารสังคมและพัฒนาชุมชน  

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ

การจายเงนิเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2553 
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วธิกีาร 

1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ

ผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด 

2. กรณคีนพิการที่ไดรับเงนิเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมา

ใหถอืวาเปนผูไดลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบยีบนี้แลว 

3. กรณคีนพิการที่มีสทิธไิดรับเบี้ยความพิการไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความ

พิการตองไปแจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 

 
 

 
   

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

 

 

 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการใน

ปงบประมาณถัดไปหรอืผูรับมอบอํานาจ

ยื่นคําขอพรอมเอกสารหลกัฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบยีน

และเอกสารหลักฐานประกอบ 

20 นาที สํานักงานปลดั  

องคการบรหิาร

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

2) 

 

 

 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบยีนตามแบบยืน่คําขอ

ลงทะเบยีนใหผูขอลงทะเบยีน 

10 นาที สํานักงานปลดั  

องคการบรหิาร

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 30 นาท ีใชระยะเวลา ไมเกนิ 1 วัน 

 

 
 

 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบานของผูพิการ                        จํานวน  1  ชุด 

2.ใบรับรองความพิการจากแพทย                                                                  จํานวน  1  ชุด 

3.รูปถายผูพิการ 1 นิ้ว                                                                               จํานวน  1  รูป 

4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบานของผูดูแล                         จํานวน  1  ชุด 

5.สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงช่ือและเลขบัญชี)   จํานวน  1  ฉบับ 

สําหรับกรณทีี่ผูขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร       

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
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 ไมเสยีคาธรรมเนยีม 

 

 
 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719 

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาธรรมเนยีม 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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ทะเบยีนเลขที่................../................ 

แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.............. 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลคนพิการ 

เขยีนที่........................................................... 

วันที่........................เดอืน...............................พ.ศ....................... 
 

คํานําหนานาม   เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อ่ืน  ๆ(ระบุ)......................... 

ชื่อ............................................................นามสกุล.................................................................... 

เกดิวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ป สัญชาต.ิ....................... มีชื่ออยูในสําเนา

ทะเบยีนบานเลขที่...............หมูที่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตําบล.............อําเภอ................ 

จังหวัด....................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท................................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูพกิารที่ย่ืนคําขอ ----  

ประเภทความพิการ         ความพิการทางการเห็น          ความพกิารทางสติปญญา                             

   ความพกิารทางการไดยินหรือสื่อความหมาย        ความพกิารทางการเรียนรู      ความพกิารทางการเคลื่อนไหวหรือทาง

รางกาย         ความพกิารทางออทิสตกิ        ความพกิารทางจิตใจหรือพฤตกิรรม       พกิารซ้ําซอน      ไมระบุความพกิาร 

สถานภาพ    โสด       สมรส      หมาย      หยาราง      แยกกันอยู      อ่ืน ๆ........... 

บุคคลอางอิงที่สามารถตดิตอได .............................................................................โทรศัพท.................................................................. 

ขอมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดกิารภาครัฐ    

  ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชพี    เคยไดรับ(ยายภูมิลําเนา)เขามาอยูใหม เม่ือ............................  ไดรับการ

สงเคราะหเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ      ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส   อ่ืน  ๆ(ระบุ)........ 

 ไมสามารถใชชวีติประจําวันดวยตนเอง     มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชพี   ไมสามารถประกอบอาชพีเลี้ยงตนเองได 

 มีอาชพี (ระบุ)...................................................... รายไดตอเดอืน(ระบุ)................................บาท 

มีความประสงคขอรับเงนิเบี้ยความพกิาร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ...............   โดยวธิดีังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี)  

  รับเงนิสดดวยตนเอง      รับเงนิสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมิสทิธิ 

  โอนเขาบัญชเีงนิฝากธนาคารในนามผูมีสทิธ ิ  โอนเขาบัญชเีงนิฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสทิธิ 

   ธนาคาร.........................................................ชื่อบัญช.ี..........................................................เลขที่บัญช ี   ……………………………………………………………… 

เฉพาะกรณคีนพกิารมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน : ผูย่ืนคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ 

เกี่ยวของกับคนพกิารที่ขอขึ้นทะเบยีน โดยเปน  บดิา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พี่นอง   ผูดูแลคนพกิาร   

 อ่ืน  ๆ .......................... 

ลงทะเบียนชื่อ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ)..................................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ ----  

ที่อยู.................................................................................โทรศัพท.......................................... 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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พรอมแนบเอกสารดังนี้ 

  สําเนาบัตรประจําตัวคนพกิาร หรอืสําเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย     สําเนาทะเบยีนบาน  

  สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงนิเบี้ยความพกิารประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) 

  หนังสอืมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณีย่ืนคําขอฯแทน) 

 

ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัตคิรบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรอืสวัสดกิารเปนรายเดือนจาก 

หนวยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิทุก

ประการ 

 

 

 

 

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

                    (........................................................)                      (.......................................................) 

                     ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจย่ืนคําขอ                                เจาหนาที่ผูรับลงทะเบยีน 

 

 

หมายเหตุ  ใหขดีฆาขอความที่ไมตองการออก   และทําเครื่องหมาย   ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-73- 

-2- 

ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

เรยีน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 ไดตรวจสอบคุณสมบัตขิองนาย/นาง/นางสาว/…………….............. 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

---- แลว 

  เปนผูมีคุณสมบัตคิรบถวน     เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ 

เนื่องจาก...................................................................................... 

 

 

 

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

        (...................................................) 

     เจาหนาที่ผูรับลงทะเบยีน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรยีน  นายกองคการบรหิารสวนตําบล

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

          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิด

ตรวจสอบแลวมีความเห็นดังนี้ 

  สมควรรับลงทะเบยีน    ไมสมควรรับ

ลงทะเบยีน 

กรรมการ (ลงชื่อ)..................................................... 

                   (........................................................) 

กรรมการ (ลงชื่อ)..................................................... 

                   (........................................................) 

กรรมการ (ลงชื่อ)..................................................... 

                   (........................................................) 

 

คําสั่ง 

  รับลงทะเบยีน     ไมรับลงทะเบยีน     อ่ืน ๆ .................................................................................... 

 

 

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

นายกองคการบรหิารสวนตําบล............................. 

วัน/เดอืน/ป............................................ 

 

 

 

 

ย่ืนแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันที่.............................เดอืน......................................พ.ศ....................................... 

 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ............โดยจะไดรับเงินเบี้ยความ

พกิารตัง้แตเดอืนตุลาคม ...........   ถงึ เดอืนกันยายน .............  ในอัตราเดอืนละ 800 บาท กรณีคนพิการยายภูมิลําเนาไป

อยูที่อ่ืน(ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม ............. ถึง 30 พฤศจิกายน ........... ) จะตองไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเงินเบ้ีย

ความพกิาร ณ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมภายใน  เดอืนพฤศจิกายน............... เพื่อรักษาสิทธิใหตอเนื่อง

ในการรับเงนิเบี้ยความพกิาร 

        

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

                           เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

 

ตัดตามเสนประใหคนพิการท่ีข้ึนทะเบยีนเก็บไว 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 
 

 

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม                        วันจนัทร ถงึ วันศุกร  

โทรศัพท : 0 - 4321-0719        (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719              ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 
 

 
 

การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการ

ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัตคิรบถวนตามระเบียบฯ

และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอผูบรหิารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถ

เดนิทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนนิการก็ได 

 หลักเกณฑ 

ผูมีสทิธจิะไดรับเงนิสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวนิจิฉัยแลว 

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรอืถูกทอดทิ้งหรอืขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบ

อาชีพเลี้ยงตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที ่มี

ปญหาซํ้าซอนหรอืผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดร ับการ

พิจารณากอน 

วธิกีาร 

1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณที่ทําการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยตนเองหรอืมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนนิการก็ได 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

งานท่ีใหบริการ                    การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ          งานสงเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี สวัสดกิารสังคมและพัฒนาชุมชน  

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิ

สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
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     2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดย

พิจารณาจากความเดอืดรอนเปนผูที่มีปญหาซํ้าซอนหรอืเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอ

การเขาถงึบรกิารของรัฐ 

3. กรณผูีปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถอืวาขาดคุณสมบัตติามนัยแหงระเบยีบตองไปยื่นความ

ประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม 
 

 

 
  

 
 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมาย

เหต ุ

1) 

 

 

 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับการสงเคราะห

หรอืผูรับมอบอํานาจยืน่คําขอพรอม

เอกสารหลกัฐานและเจาหนาที่

ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบยีนและ

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

45 นาที สํานักงานปลดั  

องคการบรหิาร

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

2) 

 

 

 

การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจสภาพความ

เปนอยูและคุณสมบัต ิ
 

15 นาที สํานักงานปลดั  

องคการบรหิาร

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

3) 

 

 

 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเปนอยูและ

คุณสมบัตขิองผูที่ประสงครับการ

สงเคราะห 
 

3 วัน สํานักงานปลดั  

องคการบรหิาร

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

4) 

 

 

 

การพิจารณา 
 

จัดทําทะเบยีนประวัตพิรอมเอกสาร

หลักฐานประกอบความเห็นเพื่อ

เสนอผูบรหิารพิจารณา 

2 วัน สํานักงานปลดั  

องคการบรหิาร

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

5) 

 

 

 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัต ิ
 

7 วัน สํานักงานปลดั  

องคการบรหิาร

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 13 วัน 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน 
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ใชระยะเวลา ไมเกนิ 1 วัน 

 

 

 
 

 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                                              จํานวน  1  ฉบับ 

2.สําเนาทะเบยีนบานของผูปวยเอดส                                                         จํานวน  1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย                                                                                จํานวน  1  ฉบับ 

 

 
 

 ไมเสยีคาธรรมเนยีม 

 

 
 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719 

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtut.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนยีม 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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แบบคําขอรับการสงเคราะห 

ลําดับที่............./..............             วันที่.........เดอืน....................พ.ศ. .............. 

เรยีน  นายกองคการบรหิารสวนตําบล................................. 

 ดวย..................................................เลขประจําตัวประชาชน........................................เกดิ

วันที่...............เดอืน............................พ.ศ.............. อายุ............ ป มีช่ืออยูในทะเบยีนบานเลขที่...................

ถนน….......................... ตรอก/ซอย..................... หมูที ่........... ตําบล...................... อําเภอ..........................    

จังหวัด....................   รหัสไปรษณยี...............  ขอแจงความประสงคขอรับเงนิสงเคราะห  เพื่อการยังชีพ

ผูปวยเอดส โดยขอใหรายละเอียดเพ่ิมเตมิ ดงันี้ 

                    1. ที่พักอาศัย (  )  เปนของตนเองและมีลักษณะ (  ) ชํารุดทรุดโทรม (  ) ชํารุดทรุดโทรม

บางสวน (  ) ม่ันคงถาวร  (  )  เปนของ...............................................เกี่ยวของเปน........................................ 

        2. ที่พักอาศัยอยูหางจากบานหลงัที่ใกลทีสุ่ดเปนระทาง...........................สามารถเดนิทางได 

(  )  สะดวก   (  )  ลําบาก  เนื่องจาก ...................................................................................... อยูหางจาก

ชุมชน/หมูบาน   เปนระยะทาง...................................สามารถเดนิทางได ( )  สะดวก   ( )  ลําบาก  เนื่องจาก

..............................................อยูหางจากหนวยบรกิารของรัฐที่ใกลทีส่ดุเปนระยะทาง................สามารถ

เดนิทางได  ( )  สะดวก   ( )  ลําบาก  

เนื่องจาก  ..................................................................................................................................................... 

      3. การพักอาศัย (  )  อยูเพียงลําพัง  เนื่องจาก......................................................................... 

มาประมาณ.......................... (  )  พักอาศัยกับ ...................รวม .........คน เปนผูสามารถประกอบอาชีพได

จํานวน.........คน มีรายไดรวม.........บาท/เดอืน   ผูที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดเนื่องจาก……………………………… 

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

  4. รายได – รายจาย  มีรายไดรวม...................บาท/เดอืน  แหลงที่มาของรายได....................... 

นําไปใชจายเปนคา......................................................................................................................................... 

บุคคลที่สามารถตดิตอได......................................................สถานที่ตดิตอเลขที่............................................ 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...............................หมูที่...............ตําบล.......................อําเภอ....................

จังหวัด......................รหัสไปรษณยี.....................โทรศัพท..........................โทรสาร........................................

เกี่ยวของเปน....................................................  

  ขาพเจาขอรับรองวาถอยคําที่ใหขางตนเปนความจรงิทกุประการ  

    

                    ......................................................  ผูใหถอยคํา 

                                          (................................................) 

 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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หนังสอืแสดงความประสงคในการรับเงนิสงเคราะห 

 

                                                  เขียนที่.................................................................    

                                           วันที่..............เดอืน...........................พ.ศ. ......................... 

    

เรยีน นายกองคการบรหิารสวนตําบล............................................. 

 

  ตามที่มีการอนุมัติใหขาพเจา.................................................................เปนผู มีสิทธิไดรับการ

สงเคราะหเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชีพ.......................................................ลําดับที่...................นัน้ 

  ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงนิสงเคราะห  ดังนี้ 

             (  ) เปนเงนิสด 

                       (  ) โอนเขาบัญชีเงนิฝากธนาคาร........................................สาขา................................. 

           เลขที่บัญชี..................................................................... 

 

   จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนนิการตอไป 

 

 

    ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 

    (...................................................) 
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หนังสอืมอบอํานาจ 

 

                                                   เขียนที่..........................................................    

 

                       วันที่............เดอืน.......................พ.ศ. ............. 

    

เรยีน นายกองคการบรหิารสวนตําบล...................................... 

                    ขาพเจา..................................................ขอมอบอํานาจให..................................................

เลขประจําตัวประชาชน.................................................. อยูบานเลขที่...................ถนน............................... 

ตรอก/ซอย....................หมูที่............. ตําบล……………………..  อําเภอ ………….............…… จังหวัด …..……….…… 

รหัสไปรษณยี…………..……… โทรศัพท........................ โทรสาร......................... เกี่ยวพันเปน

..................................เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกจิการใดกจิการหนึง่ดงัตอไปนี้  และใหถอื

เสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําเองทุกประการ 

(  ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส 

(  ) แจงความประสงคในการรับเงนิสงเคราะห 

               โดยใหจายใหแก....................................................................................... 

(  ) เปนเงนิสด  

(  ) โอนเขาบัญชีเงนิฝากธนาคาร...................................สาขา.................................... 

       เลขที่บัญชี......................................................................................... 

(  ) แจงยนืยันความประสงคจะขอรับเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชีพตอไป 

 

ลงช่ือ............................................................ผูมอบอํานาจ 

                                               (............................................................) 

ลงช่ือ............................................................ผูรับมอบอํานาจ 

     (.............................................................) 

                                          ลงช่ือ...........................................................พยาน 

                                              (.............................................................)     

                                          ลงช่ือ...........................................................พยาน 

      (...........................................................) 
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คูมอืสําหรับประชาชน 
 

 
 

 

 

 

 

 

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม             วันจนัทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท : 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719          ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

 
 

การขออนุญาตกอสรางอาคาร  ตามพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผูใดจะกอสรางอาคารตอง

ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรอืมี

หนังสอืแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันที่ไดรับคําขอใน

กรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน

กําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราวคราวละไมเกิน 45 วันแตตองมีหนังสือแจงการขยาย

เวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น

แลวแตกรณี  ดังนี้ 

(1) อาคารอยูอาศัยไมเกนิสองช้ันและมีพื้นที่อาคารไม เกนิ 150 ตารางเมตร 

(2) อาคารเก็บผลผลติทางเกษตรที่มีพื้นที่อาคารไมเกนิ 100 ตารางเมตร 

(3) อาคารเลี้ยงสตัวที่มีพื้นที่ไมเกนิ 100 ตารางเมตร 

(4) รัว้กําแพง ประตู เพิงหรอืแผงลอย 

(5) หอถังน้ําที่มีความสูงไมเกนิ 6 เมตร 

ซ่ึงจะกอสรางดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย อาคารภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล         

นาหนองทุม โดยไมตองยื่นแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณ เพียงแตยื่น “แผนผัง

บริเวณ” แสดงแนวเขตที่ดิน “แปลนพื้นช้ัน ลาง” และที่ตั้งของอาคารโดยสังเขป – กรณีพื้นที่ของอาคาร      

ไมเกิน 150 ตารางเมตร ระยะเวลา ณ ที่ทําการ อบต. ไมเกิน 7 วันทําการ - กรณีพื้นที่ขออาคารเกิน 150 

ตารางเมตร อบต. สงเรื่องใหโยธาจังหวัดตรวจสอบระยะเวลาไมเกิน 30 วันทําการ - ทั้งนี้ระยะเวลา

ดําเนนิการทั้งหมด  ไมเกนิ 45 วันทําการ  

งานท่ีใหบริการ             การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ       กองชางองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
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หมายเหตุ - กรณีปลูกสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคารกอนไดรับใบอนุญาตจาก   

เจาพนักงาน ทองถิ่น (นายกองคการบรหิารสวนตําบล) และตอมา ประสงคจะไดใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาไมออกใบอนุญาตใหก็ได 
 

 

 

 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

 

หมาย

เหต ุ

1) 

 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ยื่นคําขออนุญาตกอสราง

อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน กองชางองคการ

บรหิารสวนตําบล

นาหนองทุม 

 

2) 

 

 

การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ

พิจารณาเอกสารประกอบการ

ขออนุญาต 

2 วัน กองชางองคการ

บรหิารสวนตําบล

นาหนองทุม 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นดําเนนิการ

ตรวจสอบการใชประโยชนทีด่นิ

ตามกฎหมายวาดวยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานทีก่อสราง

จัดทําผังบรเิวณแผนทีส่ังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของเชนประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน

การเดนิอากาศเขตปลอดภัย

ทางทหารฯและพรบ.จัดสรร

ที่ดนิฯ 

7 วัน กองชางองคการ

บรหิารสวนตําบล

นาหนองทุม 

 

4) 

 

 

 

 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 

และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาต

กอสรางอาคาร (น.1) 

35 วัน กองชางองคการ

บรหิารสวนตําบล

นาหนองทุม 

 

 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน 
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กรณทีั่วไป 

 - ตรวจเอกสาร/พื้นทีก่อสราง  5 วัน/ราย 

 - การพิจารณาออกใบอนุญาตกอสราง  ครึ่งวัน/ราย 

 - ขอหนงัสอืรบัรองการกอสรางอาคาร  ครึง่วัน/ราย 

กรณกีารขออนุญาตตามแบบของกรมโยธาธกิารและผังเมือง  ครึง่วัน/ราย 
 

 

  

 
 

          1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบานของผูขออนุญาต    จํานวน 2 ฉบับ 

        2.สําเนาโฉนดที่ดนิหนา-หลงั พรอมเจาของที่ดนิลงนามรับรองสําเนาทุกหนา  จํานวน 2 ฉบับ 

     3.กรณผูีขอ ไมใชเจาของตองมีหนงัสอืยนิยอมของเจาของที่ดนิใหกอสราง      จํานวน 2 ฉบับ        

     4.หนังสอืรับรองของผูประกอบการวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ โครงสราง 

อาคาร จํานวน 2 ฉบับ 

     5.หนังสอืรับรองของผูประกอบวชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน สถาปตยกรรม  

จํานวน  2  ฉบับ 

     6.แผนผังบรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคํานวณโครงสราง   

จํานวน  2  ฉบับ 

  
 

 

- คาใบอนุญาตกอสราง   ฉบบัละ   20  บาท                                                                 

- คาธรรมเนยีมในการตรวจแบบแปลน (คิดตามพื้นที่ของอาคาร) 

- อาคารไมเกนิ 2 ช้ัน สูงไมเกนิ 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค 

- อาคารไมเกนิ 3 ช้ัน และสูงเกนิ 12 เมตร แตไมเกนิ 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท 

- อาคารสูงเกนิ 3 ช้ัน หรอืสูงเกนิ 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท 

- ปาย ตร.ม. ละ 4 บาท  

 

 
 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

กองชาง องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719 

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนยีม 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 
 

 

 

 

 

 
 

กองชาง องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม             วันจนัทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท : 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719          ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

 
 
 

การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การเคลื่อนยายอาคาร 

ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบ ข.2 พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.2 ตอเจาพนักงานทองถิ่นที่อาคาร

นั้นตั้งอยู เวนแตการเคลื่อนยายอาคารจากทองที่ที่ ไมอยูภายใตขอบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร     

พ.ศ. 2522 ไปยังทองที่ที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับใหยื่นคําขออนุญาตตอเจา

พนักงานทองถิ่นในทองที่ที่อาคารนัน้จะยายไปตั้งผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามที่ระบุไวในแบบ ข.1 และ ข.2 จํานวนหาชุดพรอมกับคําขอสําหรับ

การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารที่เปนอาคารประเภทควบคุมการใช

ตามมาตรา 32 เจาพนักงานทองถิ่นจะประกาศกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารดังกลาว 

 

 

 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมาย

เหต ุ

1) 

 

 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงและเสยี

คาธรรมเนยีม 
 

1 วัน กองชาง องคการ

บรหิารสวนตําบล

นาหนองทุม 

 

งานท่ีใหบริการ            การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ       กองชางองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมาย

เหต ุ

2) 

 

 

การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบนดัวันตรวจ 7 วัน กองชาง องคการ

บรหิารสวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

3) 

 

 

การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจอาคารที่

กอสรางแลวเสรจ็และพิจารณาออกใบ 

รับรอง อ.6 และแจงใหผูขอมารับใบ น.1 

2 วัน กองชาง องคการ

บรหิารสวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

   

 

 ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม  10  วัน 

 

  

 

 

          1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบานของผูขออนุญาต   จํานวน  2  ฉบับ 

        2. สําเนาโฉนดทีด่นิหนา-หลัง พรอมเจาของที่ดนิลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 2  ฉบบั 

     3. กรณผูีขอ ไมใชเจาของทีด่นิตองมีหนังสอืยนิยอมของเจาของที่ดนิใหกอสราง จํานวน 2  ฉบับ        

     4. หนังสอืรับรองของผูประกอบการวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ โครงสราง 

อาคาร  จํานวน  2  ฉบับ 

     5. หนังสอืรับรองของผูประกอบวชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน สถาปตยกรรม  

จํานวน  2  ฉบับ 

     6. แผนผังบรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคํานวณโครงสราง   

จํานวน  2  ฉบับ 
 

 
 

คาธรรมเนยีมการออกใบอนุญาตเคลื่อนยาย  10  บาท 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

กองชาง องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719 

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนยีม 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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-92- 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

กองชาง องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม             วันจนัทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท : 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719          ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

 

การตออายุใบอนุญาตกอราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนยายอาคาร จะมีอายุตามที่กําหนดไวใน

ใบอนุญาตเทานั้น ถาผูไดรับใบอนุญาตมีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตออายุ

ใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาตนัน้สิ้นอายุ 

ถาใบอนุญาตใดๆ กต็ามสูญหาย ใหแจงความ แลวนําใบรับแจงความนัน้ไปยืน่ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

เพื่อขอใบแทนใบอนุญาตนัน้ 

ถาใบอนุญาตใดๆ ชํารุดในสาระสําคัญ ใหนําใบอนุญาตที่ชํารุดนั้นไปยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่น     

เพื่อขอใบแทนใบอนุญาตนัน้ 

 

 
 

 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมาย

เหต ุ

1) 

 

 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอตออายุใบอนุญาต

พรอมเอกสาร 

1 วัน กองชาง องคการ

บรหิารสวนตําบล

นาหนองทุม 

 

 

งานท่ีใหบริการ               การตออายุใบอนุญาตกอราง ดดัแปลง ร้ือถอน  

หรือเคลื่อนยายอาคาร  

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ      กองชางองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม  

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมาย

เหต ุ

2) 

 

 

 

การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอตออายุ

ใบอนุญาต 

2 วัน กองชาง องคการ

บรหิารสวนตําบล

นาหนองทุม 

 

3) 

 

 

 

 

การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบการดําเนนิการ

ตามใบอนุญาตวาถงึข้ันตอน

ใดและแจงใหผุขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบ (น.1) 

2 วัน กองชาง องคการ

บรหิารสวนตําบล

นาหนองทุม 

 

 

 

 

 ระยะเวลาการพิจารณา  1 วัน 

 

  

 
 

  1. สําเนาบัตรประชาชน  พรอมรับรองสําเนา                       จํานวน  1  ฉบับ 

  2. สําเนาทะเบยีนบาน พรอมรับรองสําเนา                       จํานวน  1  ฉบับ 

  3. สําเนาเอกสารสทิธิ์ทีด่นิ พรอมรับรองสําเนา(ถายหามยอ หนา-หลัง)            จํานวน  1  ฉบับ 

  4. ใบอนุญาตฉบับจรงิ***                            จํานวน  1  ฉบบั 

  5. แบบแปลนที่ไดรับอนุญาตจาก อบต.               จํานวน  1  ฉบับ 

***กรณผูียื่นขอรับรองเปนนติบิุคคล ใหแนบหนังสอืรับรองนติบิุคคล               จํานวน  1  ฉบับ 
 

 

 

1.ใบอนุญาตกอสราง                                                                    ฉบับละ  20  บาท 

2.ใบอนุญาตดัดแปลง                                                           ฉบับละ  10  บาท 

3.ใบอนุญาตรื้อถอน                                                             ฉบับละ  10  บาท 

4.ใบอนุญาตเคลื่อนยาย                                                     ฉบับละ  10 บาท 

 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนยีม 
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ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

กองชางองคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-07190  

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม   วันจันทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719            ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 
 

 
 

 

การขอขอมูลขาวงสาร ตามระเบยีบองคการบรหิารสวนตาํบลนาหนองทุม วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2553   

 หลักเกณฑการขอขอมูลขาวสาร การอนุญาต และกําหนดระยะเวลาใหบริการขอมูลขาวสาร

ทายระเบยีบองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2553   

 1. ใหผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงช่ือในสมุดทะเบยีน 

 2. ใหผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร  สามารถตรวจดูคนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเองหรือ จะขอให

เจาหนาที่ประจําศูนยชวยแนะนําคนหาใหก็ได 

 3. หากผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสาร  ประสงคจะไดสําเนาหรือสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรอง

ความถูกตอง ใหยื่นคํารองตามแบบฟอรมที่องคการบรหิารสวนตําบลบานฝาง กําหนดหรือเขียนข้ึนเอง โดย

ระบุขอมูลขาวสาร ที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามตองการ ในการนี้ผูขอสําเนาตองเสยีคาธรรมเนียม

ตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร   

 4. หากขอมูลขาวสารที่ประสงคจะขอไมใชขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชน เขาตรวจดู  

เจาหนาที่ประจําศูนยจะสงคําขอไปใหหนวยงานทีค่รอบครองดูแลขอมูลขาวสารนัน้ พิจารณาดําเนนิการตอไป 

 

งานท่ีใหบริการ                    การขอขอมูลขาวสาร 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ           งานบริหารท่ัวไป  

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ :  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ      

พ.ศ. 2540   

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
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 5. หลักเกณฑการอนุญาต 

ประเภทขอมูลขาวสาร ผูขอ ผูอนุญาต 

1. ระหวางดําเนนิการ ทั่วไป นายก 

2. เสร็จแลว  ทั่วไป ปลัด 

    2.1  เปดเผยได ทั่วไป ปลัด 

    2.2  เปดเผยไมได ทั่วไป นายก 
    

 

 

 

 

1. การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารที่จัดไวในศูนยขอมูลขาวสารของราชการ กําหนดระยะเวลา

ภายในวันทําการที่มีคําขอนัน้ 

2. การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารอ่ืนๆที่พรอมจะใหไดกําหนดระยะเวลา ภายในวันทําการที่ขอ

หรอืโดยเร็ว ทัง้นี้ไมเกนิ 15 วัน 

3. ในกรณทีี่ขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมาก หรอืไมสามารถรวบรวมสําเนาใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 

องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม จะแจงใหผูขอทราบภายใน 15 วัน  

 กรณกีารใหบรกิารสําเนาขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ที่พรอมจะใหไดกําหนดระยะเวลา  ภายในวันทําการที่ขอ

หรอืโดยเร็ว ทัง้นี้ไมเกนิ  15  วัน 
 

  

 

ใชระยะเวลา ไมเกนิ 15 วัน 

 

 
 

 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                  จํานวน  1  ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนยีมการขอสําเนา 

หรอืขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ 

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

1.  คาธรรมเนยีมการทําสําเนาโดยเครื่องถายเอกสาร  กําหนดอัตรา  ดงันี้ 

     1.1  ขนาดกระดาษ  เอ  4     หนาละ 1.00  บาท 

     1.2 ขนาดกระดาษ  เอฟ  4        หนาละ 1.50  บาท 

     1.3 ขนาดกระดาษ  บ ี 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. คาธรรมเนยีมการใหคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร  กําหนดอัตรา  คํารับรองละ  5.00  บาท 

3. คาธรรมเนยีมการทําสําเนาจากเครื่องคอมพิวเตอร บนกระดาษขนาด เอ 4 

     3.1 ส ี       หนาละ 10.00  บาท    

     3.2 ขาวดํา         หนาละ 3.00   บาท 

4. คาธรรมเนยีมการทําสําเนาลงบนแผนดสิเก็ต แผนละ 5.00 บาท ซีด ี– รอม แผนละ 20.00 บาท   

ทัง้นี้ ผูขอสําเนาตองนําแผนมาเอง       
 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719 

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาธรรมเนยีม 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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แบบคําขอขอมูลขาวสาร   
      

เขียนที่  ……………………………………………………..   

วันที…่…….เดอืน……………….……..พ.ศ………….. 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………….. อายุ………..ป 

อาชีพ……………… สถานที่ทํางาน……………………………………………………….…อยูบานเลขที่……………หมูที่……… ตําบล/

แขวง…………………………………อําเภอ/ เขต……………………..………..…..จั งหวัด………………..…………………หมายเลข

โทรศัพท……………………….……………..หมายเลขโทรสาร…………………………………………. 

มีความประสงคขอรับบรกิารขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

โดย  ขอตรวจด ู  ขอคัดสําเนา   ขอเอกสาร   ขอคัดสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง  อ่ืนๆ  

ในเรื่องตอไปนี้  ๑………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

๒………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

เพื่อใชประโยชน (ถามี)………………………………………………………………………………………………………………………………………
  

(ลงช่ือ)……………………………………………..…..ผูยื่นคํารอง 

                (......……………………………………..….) 

ความเห็นเจาหนาท่ีประสานงานหรือผูรับผดิชอบขอมูล    ความเห็นประธานกรรมการ    

เรียน  นายกองคการบรหิารสวนตําบล..........................       เรียน นายกองคการบรหิารสวนตําบล............. 

ขอมูลขาวสารตามคํารองเปนขอมูลประเภท              ขอมูลขาวสารตามคํารองเปนขอมูล 

 เปดเผยได   เปดเผยไมได         เปดเผยได    

เพราะ…………………………………….………………………..………                    เพราะ……………………………………………………… 

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

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ                  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

    (ลงช่ือ) ………………………………….……………         (ลงช่ือ)………………………………..……………… 

               (……………………………………………)                    (........................................) 

ตําแหนง …………………………………………………………………..           ตําแหนง .......................................................... 
 

คําส่ัง  ผูอนุญาต 

    อนุญาต    ไมอนุญาต………………………… 

             

   (ลงช่ือ)………………………………….…………… 

                          (...............................................) 

                    ตําแหนง  ........................................................ 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม   วันจันทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719            ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

 

การรับแจงเร่ืองราวรองทุกข ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมืองทีด่ ี

พ.ศ. 2546 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัตกิาร มุงใหเกดิประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน             

เกดิผลสัมฤทธิ์ตองานบรกิารมีประสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกิน

ความจําเปน  มีการปรับปรุงภารกจิใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับ

การตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบรกิารสมํ่าเสมอและเพื่อใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติ

ตามขอกําหนด ระเบียบหลัก เกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรอง เรียนที่กําหนด ไวอยางส มํ่าเสมอ                

และมีประสทิธภิาพ 

 หากคุณไมไดรับความเปนธรรมอันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฏิบัติงานของพนักงาน  

ลูกจาง หรือน้ําทวม ไฟฟาสาธารณะเสีย ถนนชํารุด ไดรับความเดือดรอนจากสาธารณภัย และอ่ืนๆ             

ที่ตองการใหองคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน และสามารถรองทุกขได

ตามชองทางตางๆ  ดังนี้  

 1. ตูรับฟงความคิดเห็น  2. ตูรับเรื่องราวรองทุกข  3. บัตรสนเทห  4. จดหมาย  5. ดวยตนเองที่    

ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม   

 

 

งานท่ีใหบริการ                    การรับแจงเร่ืองราวรองทุกข 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ           งานบริหารท่ัวไป  

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ีพ.ศ. 2546   

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
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 1. ผูที่ประสงคจะรองทุกข  สามารถรองทุกขไดโดยผานทางตูรับฟงความคิดเห็น, ทางตูรับเรื่องราว

รองทุกข, ทางบัตรสนเทห, ทางจดหมาย,  ดวยตนเองที่ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม หรอืกรอก

รายละเอียดเพื่อรองทุกขไดตามแบบฟอรมดานลางนี้  พรอมเอกสารประกอบ ระยะเวลา : 30 – 60 นาที 

2. เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง และเอกสาร หลกัฐาน ประกอบ ระยะเวลา : 60 นาท ี

3. แจงสวนราชการ/หนวยงาน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา :  ครึ่งวัน    

4. แจงความคบืหนาใหผูรองทราบระยะเวลา :  ภายใน 7 วัน 

 5. แจงสวนราชการ/หนวยงาน/เจาหนาที่ผูเกี่ยวของลงตรวจสอบขอเทจ็จรงิ ระยะเวลา : ภายใน 7 วัน 

6. สวนราชการ/หนวยงาน เสนอผูบรหิารหาแนวทางแกไขระยะเวลา : ภายใน 1 วัน  

 7. สวนราชการ/หนวยงาน ประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อหาขอยุต ิระยะเวลา : ภายใน 7 วัน 

 8. รายงานผลการดําเนนิการตอผูรองทุกข ระยะเวลา :  ภายใน 7 วัน 

 

 
 

- แจงความคบืหนาใหผูรองทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันยื่นคํารอง 

 

 

 

 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน  1 แผน 

2. สําเนาทะเบยีนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง    จํานวน  1 แผน 
 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719 

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม   วันจันทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719            ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 
 

การออกใบรับแจงประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน ประเภทท่ี 2 ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ 

วธิกีาร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามัน

เช้ือเพลงิ พ.ศ. 2546 ผูใดประสงคจะประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 2 ตองดําเนนิการดังนี้   

1. แจงการประกอบกจิการตอพนักงานเจาหนาที่ทองถิ่น ตามแบบ ธพ.น 1  

2. เจาหนาที่ทองถิ่นตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบการใชประโยชนที่ดนิตามกฎหมายผังเมือง 

3. เม่ือเจาหนาที่ทองถิ่นตรวจสอบเอกสารแลวถูกตองครบถวน ใหออกใบรับแจงตามแบบ ธพ.น 2 

ใหแกผูประกอบกจิการภายในวันที่รับแจง  แลวรายงานใหกรมธุรกิจพลังงานทราบภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ออกใบรับแจง (เวนแตเอกสารไมครบหรอืไมถูกตอง ใหแจงผูประกอบการเพื่อดําเนนิการแกไข) 

4. การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ใหผูประกอบกิจการแจงตอ

พนักงานเจาหนาที่ทองถิ่น ตามแบบ ธพ.น 1  

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                    การออกใบรับแจงประกอบกจิการควบคมุน้ํามัน ประเภทท่ี 2 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ           งานกฎหมายและคด ี     

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วธิกีาร และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกจิการน้ํามนั

เช้ือเพลงิ พ.ศ. 2546 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ 
ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
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 ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผดิชอบ  

 

หมาย

เหต ุ

1) 

 

 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

เจาหนาที่รับคําขอและตรวจสอบ

ความถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานทีก่ําหนด 

1 วัน งานกฎหมายและคด ี

สํานักงานปลดัองคการ

บรหิารสวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

2) 

 

 

 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบพิจารณา/

ตรวจสอบ 

1 วัน งานกฎหมายและคด ี

สํานักงานปลดัองคการ

บรหิารสวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

 

 
 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 1 วัน 

 

 

 

1. ภาพถายบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบยีนบานของผูแจง (กรณบีุคคลธรรมดา)  

2. หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน พรอมสําเนารายละเอียด วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงช่ือแทนนติิ

บุคคล ที่ออกใหไมเกนิหนึ่งรอยแปดสบิวัน (กรณนีติบิุคคลเปนผูแจง)  

3. สําเนาหนังสอืแสดงความเปนตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผูแจง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือ

นติบิุคคลเปนผูแจง)  

4. สําเนาหรอืภาพถาย  โฉนดที่ดนิ  น.ส.3  น.ส.3 ก  ส.ค.1  เอกสารแสดงสทิธิ ในที่ดนิอ่ืนๆ  

5. สําเนาเอกสารแสดงวาผูแจงมีสทิธใิชที่ดนิ หรอืหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินหรือหนวยงานที่มี

หนาที่ดูแลรับผิดชอบที่ดนิใหใชที่ดนิเปนที่ตัง้สถานที่ประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 2   

6. สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังบริเวณที่ไดอนุญาตใหผูขออนุญาตทําทางเช่ือม

ระหวางบริเวณที่ไดรับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนสวนบุคคลเพื่อใชเปนทางสําหรับ

ยานพาหนะ เขาออกสถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจําหนายหรือขาย หรือสําเนา

หนังสอือนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังบรเิวณที่ไดรับอนุญาตใหทําสิ่งลวงล้ําลําน้ําจากเจาหนาที่ผูดูแลและ

รับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนสวนบุคคล หรอืลําน้ําสายนัน้  

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
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7. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พรอมทั้งแสดงสิ่งปลูกสรางที่อยูภายในรัศมี         

50.00 เมตร จํานวน 3 ชุด  

8. แผนผังบรเิวณของสถานที่ประกอบกจิการ จํานวน 3 ชุด  

9. แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ ถังเก็บและจายกาซธรรมชาติ พรอมระบบทอ

และอุปกรณ จานวน ๓ ชุด  

10. รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงของถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินขนาดใหญถังเก็บและจาย     

กาซธรรมชาติ จานวน 1 ชุด  

11. หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวของซ่ึงเปนผูคํานวณความม่ันคงแข็งแรง ระบบ ความ

ปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บนามันเหนอืพื้นดินขนาดใหญ ถังเก็บและจายกาซธรรมชาติ และ

สิ่งปลูกสรางตาง ๆ และเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

พรอมทัง้แนบภาพถายใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม จานวน 1 ฉบับ  

12. อ่ืน ๆ (ถามี) ………………………………………………………………................................................................. 
 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719 

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม   วันจันทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719            ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 
 

การขออนุญาตตปุระกอบกจิการควบคุมน้าํมัน ประเภทท่ี 3 ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วธิกีาร 

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกจิการน้ํามันเช้ือเพลงิ 

พ.ศ. 2546 ผูใดประสงคจะประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 ตองดําเนนิการ ดังนี้   

 การเห็นชอบใหทําการกอสราง 

1. ยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ทองถิ่น ตามแบบ ธพ.น 3 พรอมแบบกอสรางและรายการคํานวณ

และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ตามแบบ ธพ.น 3  

2. เจาหนาที่ทองถิ่นตรวจสอบเอกสาร หากไมถูกตองใหแจงคนืเรื่องภายใน 7 วัน 

3. เม่ือเจาหนาที่ทองถิ่นตรวจสอบเอกสารแลวถูกตองครบถวน  องคการบรหิารสวนตาํบลดาํเนนิการ

ออกตรวจสถานที่รวมกับ พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด หากไมถูกตองใหแจงคนืเรื่องภายใน 7 วัน 

4. เม่ือการการตรวจสถานที่ถูกตอง พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด ตรวจแบบกอสรางและ

รายการคํานวณ แลวแจงผลการพิจารณาใหองคการบรหิารสวนตําบลทราบ 

5. องคการบรหิารสวนตําบล แจงผลการพิจารณาใหผูขอทราบ 

การทดสอบถังเก็บน้ํามนัเช้ือเพลงิและอุปกรณกอนออกใบอนุญาต  

1. ผูขออนุญาตยื่นหนังสอืขอนัดสอบตอองคการบรหิารสวนตําบล 

2. องคการบรหิารสวนตําบล แจงพนักงานเจาหนาที่พลงังานจังหวัดเพื่อนัดทดสอบ ภายใน 3 วัน ทําการ    

งานท่ีใหบริการ                    การขออนุญาตประกอบกจิการควบคุมน้าํมัน ประเภทท่ี 3 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ           งานกฎหมายและคด ี     

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วธิกีาร และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกจิการน้ํามนั

เช้ือเพลงิ พ.ศ. 2546 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
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3. พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด ควบคุมการทดสอบถังเก็บน้ํามันเช้ือเพลงิและอุปกรณ 

4. พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด แจงผลการพิจารณาใหองคการบรหิารสวนตําบลทราบ 

5. องคการบริหารสวนตําบลแจงผลใหผูขออนุญาตรับทราบหลังจากไดรับแจงจาก พนักงาน

เจาหนาที่พลังงานจังหวัด 
 

การออกใบอนุญาต 

1. ผูขออนุญาตยื่นหนังสอืขอรับใบอนุญาตพรอมเอกสารประกันภัยตอองคการบรหิารสวนตําบล 

(เม่ือกอสรางเสร็จ) 

2. องคการบรหิารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากไมถูกตองใหแจงคนืเรื่องภายใน 7 วัน 

3. หากเอกสารถูกตองใหองคการบริหารสวนตําบลออกตรวจสอบสถานที่กอสราง หากไมถูกตอง   

ใหแจงคนืเรื่องภายใน 7 วัน 

4. หากสถานที่กอสรางถูกตอง  ใหองคการบรหิารสวนตําบลออกใบอนุญาต  ธพ.น 4 

5. องคการบรหิารสวนตําบล  แจงผูขออนุญาตเพื่อชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมถัง

และรับใบอนุญาต ธพ.น 4 

6. องคการบริหารสวนตําบล สงสําเนาใบอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัดทราบ   

ภายใน 5 วัน 

หมายเหต ุ: ระยะเวลาดําเนนิการ ไมเกนิ  15  วัน 
 

การโอนใบอนุญาต 

 1. ผูขออนุญาตยื่นคําขอ  ตามแบบ ธพ.น 5 พรอมเอกสารประกอบตามที่กําหนดในแบบ 

 2. องคการบรหิารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน หากไมถกูตองใหแจงคนืเรื่องภายใน 7 วัน 

 3. หากเอกสารถกูตองใหองคการบรหิารสวนตําบลออกใบอนุญาต ธพ.น 4 

4. องคการบรหิารสวนตําบลแจงผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนยีมใบอนุญาต คาธรรมเนียมถังและรับ

ใบอนุญาต ธพ.น 4 

5. องคการบริหารสวนตําบล  สงสําเนาใบอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด ทราบ  

ภายใน 5 วัน 

หมายเหต ุ: ระยะเวลาดําเนนิการ  ไมเกนิ 15 วัน 
 

 การทดสอบถังเก็บน้ํามนัเช้ือเพลงิและอุปกรณ  ตามวาระ 10 ป 

1. ผูขออนุญาตยื่นหนังสอืขอนัดสอบตอองคการบรหิารสวนตําบล 

2. องคการบรหิารสวนตําบล แจง พนจ. เพื่อนัดทดสอบ 

3. พนจ. ควบคุมการทดสอบถังเก็บน้ํามันเช้ือเพลงิและอุปกรณ 

4. พนจ. แจงผลการพิจารณาใหองคการบรหิารสวนตําบลทราบ 

5. องคการบรหิารสวนตําบลแจงผลใหผูขออนุญาตรับทราบหลังจากไดรับแจงจาก พนักงาน

เจาหนาที่พลงังานจงัหวัด 
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 การตออายุใบอนุญาต 

 1. ผูขออนุญาตยื่นคําขอตามแบบ ธพ.น. 6 พรอมเอกสารประกันภัย  ภายใน 60 วัน กอนใบอนุญาต

หมดอายุ 

 2. องคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (นําหลักฐานบันทึกผลการตรวจสถาน

ประกอบกจิการที่  องคการบรหิารสวนตําบลตรวจรวมกับ พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด ไมเกนิ 180 วัน 

มาใชประกอบการพิจารณาตออายุ) หากไมถูกตองใหแจงคนืเรื่องภายใน 7 วัน  

 3. หากเอกสารถูกตองใหองคการบรหิารสวนตําบลออกใบอนุญาต ธพ.น 4 

 4. องคการบรหิารสวนตําบลแจงผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนยีมใบอนุญาต คาธรรมเนยีมถังและรับ

ใบอนุญาต ธพ.น 4 

5. องคการบรหิารสวนตําบลสงสาํเนาใบอนุญาตตออายุให  พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด ทราบ  

ภายใน 15 วัน 

หมายเหต ุ: ระยะเวลาดําเนนิการ  ไมเกนิ  15  วัน   

 
 

  

 

ท่ี 

 

ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผดิชอบ  

 

หมาย

เหต ุ

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเหน็ชอบ

ใหทําการ

กอสราง 

1. ยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ทองถิ่น ตามแบบ 

ธพ.น 3 พรอมแบบกอสรางและรายการคํานวณ

และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ตามแบบ ธพ.น 3  

2. เจาหนาที่ทองถิ่นตรวจสอบเอกสาร หากไม

ถูกตองใหแจงคนืเรื่องภายใน 7 วัน 

3. เม่ือเจาหนาที่ทองถิ่นตรวจสอบเอกสารแลว

ถูกตองครบถวน องคการบริหารสวนตําบล

ดําเนินการออกตรวจสถานที่รวมกับ พนักงาน

เจาหนาที่พลังงานจังหวัด หากไมถูกตองใหแจงคืน

เรื่องภายใน 7 วัน 

4. เม่ือการการตรวจสถานที่ถูกตอง พนักงาน

เจาหนาที่พลังงานจังหวัด ตรวจแบบกอสรางและ

รายการคํานวณ แลวแจงผลการพิจารณาให

องคการบรหิารสวนตําบลทราบ 

5. องคการบรหิารสวนตําบล แจงผลการพิจารณา

ใหผูขอทราบ 

งานกฎหมายและคด ี

สํานักงานปลดัองคการ 

บรหิารสวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผดิชอบ  

 

หมาย

เหต ุ

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบ 

ถังเก็บน้ํามัน

เช้ือเพลงิและ

อุปกรณกอน

ออกใบอนุญาต  

 

1. ผูขออนุญาตยื่นหนังสือขอนัดสอบตอองคการ

บรหิารสวนตําบล 

2. องคการบริหารสวนตําบล แจงพนักงาน

เจาหนาที่พลังงานจังหวัด เพื่อนัดทดสอบภายใน 

3 วันทําการ 

3. พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด ควบคุม

การทดสอบถังเก็บน้ํามันเช้ือเพลงิและอุปกรณ 

4.พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด แจงผลการ

พิจารณาใหองคการบรหิารสวนตําบลทราบ 

5. องคการบริหารสวนตําบลแจงผลใหผูขอ

อนุญาตรับทราบหลังจากไดรับแจงจาก พนักงาน

เจาหนาที่พลังงานจังหวัด 

งานกฎหมายและคด ี

สํานักงานปลดัองคการ 

บรหิารสวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออก

ใบอนุญาต 
 

1. ผูขออนุญาตยื่นหนังสอืขอรับใบอนุญาตพรอม

เอกสารประกันภัยตอองคการบริหารสวนตําบล

(กอสรางเสร็จ) 

2. องคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน หากไมถูกตองใหแจงคนืภายใน 7 วัน 

3. หากเอกสารถูกตองใหองคการบริหารสวน

ตําบลออกตรวจสอบสถานที่กอสราง หากไม

ถูกตองใหแจงคนืเรื่องภายใน 7 วัน 

4.หากสถานที่กอสรางถูกตอง ใหองคการบรหิาร

สวนตําบลออกใบอนุญาต ธพ.น 4 

5. องคการบรหิารสวนตําบล แจงใหผูขออนุญาต

มาชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียม

ถังและรับใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น 4 

6 .  อ งค การบริห ารส วนตํ าบล  ส งสํ า เ น า

ใบอนุญาตให  พนักงานเจาหนาที่พลังงานจงัหวัด 

ทราบ ภายใน 5 วัน 

งานกฎหมายและคด ี

สํานักงานปลดัองคการ 

บรหิารสวนตําบล 

นาหนองทุม 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผดิชอบ  

 

หมาย

เหต ุ

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การโอน

ใบอนุญาต 

 

1. ผูขออนุญาตยื่นคําขอ ตามแบบ ธพ.น 5 พรอม

เอกสารประกอบที่กําหนดในแบบ 

2. องคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน หากไมถูกตองใหแจงคนืภายใน 7 วัน 

3. หากเอกสารถกูตองใหองคการบรหิารสวน

ตําบลออกใบอนุญาต ธพ.น 4 

4. องคการบรหิารสวนตําบลแจงผูขออนุญาตเพื่อ

ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตคาธรรมเนียมถัง 

และรับใบอนุญาต ธพ.น 4 

5. องคการบรหิารสวนตําบล สงสําเนาใบอนุญาต

ใหพนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด ทราบ  

ภายใน 5 วัน 

งานกฎหมายและคด ี

สํานักงานปลดัองคการ 

บรหิารสวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบ 

ถังเก็บน้ํามัน

เช้ือเพลงิและ

อุปกรณ ตาม

วาระ 10 ป 
 

1. ผูขออนุญาตยื่นหนังสือขอนัดสอบตอองคการ

บรหิารสวนตําบล 

2. องคการบริหารสวนตําบล แจงพนักงาน

เจาหนาที่พลังงานจังหวัด เพื่อนัดทดสอบ 

3. พนจ. ควบคุมการทดสอบถังเก็บน้ํามันเช้ือเพลงิ

และอุปกรณ 

4. พนักงานเจาหนาที่พลังงานจังหวัด แจงผลการ

พิจารณาใหองคการบรหิารสวนตําบลทราบ 

5. องคการบรหิารสวนตําบลแจงผลใหผูขออนุญาต

รับทราบหลังจากไดรับแจงจาก พนกังานเจาหนาที่

พลังงานจังหวัด 

งานกฎหมายและคด ี

สํานักงานปลดัองคการ 

บรหิารสวนตําบล 

นาหนองทุม 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 

สวนงาน / หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

 

หมาย

เหต ุ

6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตออายุ

ใบอนุญาต 

 

1. ผูขออนุญาตยื่นคําขอ ตามแบบ ธพ.น 6 

พรอมเอกสารประกันภัย ภายใน 60 วัน กอน

ใบอนุญาตหมดอายุ 

2. องคการบรหิารสวนตําบลตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน (นําหลักฐานบันทกึผลการตรวจสถาน

ประกอบกิจการที่  องคการบริหารสวนตําบล

ตรวจรวมกับ พนักงานเจาหนาที่พลังงาน

จังหวัด ไมเกิน 180 วัน มาใชประกอบการ

พิจารณาตออายุ) หากไมถูกตองใหแจงคนืเรื่อง

ภายใน 7 วัน  

3. หากเอกสารถูกตองใหองคการบริหารสวน

ตําบลออกใบอนุญาต ธพ.น 4 

4. องคการบริหารสวนตําบลแจงผูขออนุญาต

ชําระคาธรรมเนยีมใบอนุญาต คาธรรมเนยีมถัง

และรับใบอนุญาต ธพ.น 4 

5 .  องคการบริหารส วนตํ าบลส ง สํ า เน า

ใบอนุญาตตออายุ ให  พนักงานเจาหนาที่

พลังงานจังหวัด ทราบภายใน 15 วัน 

งานกฎหมายและคด ี

สํานักงานปลดัองคการ 

บรหิารสวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

 

 

 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม ตามรายละเอียดของแตละประเภทข้ันตอน 
 

 

 

- ตามแบบคําขอของแตละประเภทข้ันตอน  

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719 

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

การรับเร่ืองรองเรียน 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
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ตัวอยางแบบฟอรม  ธพ.น 3 
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ตัวอยางแบบฟอรม  ธพ.น 4 
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ตัวอยางแบบฟอรม  ธพ.น 5 
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ตัวอยางแบบฟอรม  ธพ.น. 6 
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คูมอืสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

สวนการศกึษาฯ  องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม            วันจนัทร ถงึ วันศกุร 

โทรศัพท: 0 - 4321-0719     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 - 4321-0719            ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 
 

การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศกึษา ตาม พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีหลักเกณฑ 

วธิกีาร ในการรับนักเรยีนเขาเรยีนระดับกอนประถมศกึษา ดังนี้ 

  - การรับนักเรยีนเขาเรยีนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อเขาศกึษาในระดับช้ันอนุบาลศกึษาปที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ป) 

หรือจะรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ป) ที่อยูในเขตพื้นที่บริการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทุกคนโดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม

เต็มตามจํานวนที่กําหนดองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการไดแตหาก

กรณทีี่มีเด็กมาสมัครเรยีนเกนิกวาจํานวนที่กาํหนดใหใชวธิกีารจับฉลากหรอืการวัดความสามารถดานวิชาการ

ไดตามความเหมาะสมทัง้นี้ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะประกาศกําหนด 

  - องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบรายช่ือเด็กที่มีอายุถงึเกณฑการศกึษากอนประถมศกึษาและ

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรยีนในสถานศกึษาปดไวณสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

และสถานศึกษาพรอมทั้งมีหนังสือแจงใหผูปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศึกษา       

ที่เด็กจะเขาเรยีน 1 ป 

  - องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรับ

สมัครนักเรียนใหผูปกครองทราบระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายนของปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 

 

งานท่ีใหบริการ       การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศกึษา 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ           สวนการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม      

องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 



 

-134- 

 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมาย

เหต ุ

1) 

 

 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

ผูปกครองยืน่เอกสารหลักฐานการสมัคร

เพื่อสงเดก็เขาเรยีนในสถานศกึษาตามวัน

เวลาและสถานที่ที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นประกาศกําหนด 

1 วัน สวนการศกึษาฯ  

องคการบรหิาร

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

2) 

 

 

 

การพิจารณา 
 

การพิจารณารับเดก็เขาเรยีน 
 

7 วัน สวนการศกึษาฯ  

องคการบรหิาร

สวนตําบล 

นาหนองทุม 

 

 

 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 8 วัน 

 

 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนสําเนา
เอกสาร 

 
 

หมายเหต ุ

1) 

 

สูตบิัตรนกัเรยีนผูสมัคร 1 1 ฉบับ (บดิามารดาหรอืผูปกครองของ

นักเรยีนลงนามรับรองสําเนาถกูตอง) 

2) 
ทะเบยีนบานของนกัเรยีนบดิา

มารดาหรอืผูปกครอง 

1 1 ฉบับ (บดิามารดาหรอืผูปกครองของ

นักเรยีนลงนามรับรองสําเนาถกูตอง) 

3) 
ใบเปลี่ยนช่ือ (กรณมีีการเปลี่ยน

ช่ือ) 

1 1 ฉบับ - 

4) 

 

 

รูปถายของนักเรยีนผูสมัครขนาด

ตามที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นหรอืสถานศกึษากําหนด 

3 - - 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
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ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรยีนไดที ่

สํานักงานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลนาหนองทุม โทรศัพท : 0 - 4321-0719 

หรอื เว็บไซต : http://www.nanongtum.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

 

จํานวนสําเนา

เอกสาร 

 

หมายเหต ุ

5) 

 

 

 

 

 

 

กรณไีมมีสูตบิตัร - - (กรณไีมมีสตูบิัตรใหใชเอกสารดังตอไปนี้แทน 

(1) หนังสอืรับรองการเกดิหรอืหลักฐานที่ทาง

ราชการออกใหในลักษณะเดยีวกัน 

(2) หากไมมีเอกสารตาม (1) ใหบดิามารดา

หรอืผูปกครองทําบันทกึแจงประวัตบิุคคล

ตามแบบฟอรมที่ทางองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นกําหนด) 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 



 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 


