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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอข้ อมูลข่ าวสารทางราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอข้ อมูลข่าวสารทางราชการ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 1 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 2
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอข้ อมูลข่าวสารทางราชการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์ การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริการ โทร 075-394-001, 075-394-161 ต่อ 11/โทรศัพท์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เป็ นกฎหมายที่รองรับ สิทธิได้ ร้ ูของประชาชนใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยูใ่ นความครอบครองของหน่วยงานรัฐและกาหนดหน้ าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐให้ ปฏิบตั ิตาม โดยเปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้ อยกเว้ น องค์การบริหารส่วนตาบล
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ทอนหงส์มีศนู ย์ข้อมูลข่าวสารไว้ บริการให้ ประชาชนสามารถเข้ ามาขอดูข้อมูลข่าวสารได้ ในวันทาการ โดยผู้ที่มี
ความประสงค์ขอข้ อมูลข่าวสารสามารถยื่นคาร้ องขอข้ อมูลข่าวสารได้ ที่สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลทอนหงส์
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร กรอกคาร้ องตามแบบคา
ร้ องขอข้ ฮมูลข่าวสาร

5 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

2)

การตรวจสอบเอกสาร ยื่นคาร้ องขอข้ อมูลข่าวสาร

1 นาที

-

-

3)

การพิจารณา

เสนอเรื่ องต่อผู้บงั คับบัญชา
เพื่อสัง่ การอนุมตั ิ

10 นาที

-

-

4)

การพิจารณา

15 นาที

-

-

5)

-

ส่งเรื่ องให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องดาเนินการเพื่อ
ค้ นหาข้ อมูลและชี ้แจง
เหตุผลที่เปิ ดเผยได้ หรื อ
ไม่ได้
รับเอกสาร คัดถ่ายสาเนา/
รับรองสาเนาถูกต้ อง

30 นาที

-

-

6)

-

ชาระค่าธรรมเนียม

5 นาที

-

-

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
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หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คาร้ องขอข้ อมูล
ข่าวสาร

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) สาเนาเอกสาร A4 ฉบับละ 1 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ ารับรองสาเนา A4 ฉบับละ 5 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-001 ต่อ 11
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริหารสว่นตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาร้ องขอข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ
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เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
วันที.........
่
........ .ศ.พ............................เดือน............
ข้าพเจ้า.......อายุ................................................................................ ..................................................... ปี อาชีพ..............
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ......หมูท่ ................
่ี
.........อยูบ่ า้ นเลขที.....
่ .............................................................................
ตรอก..............................................................ตาบล/แขวง.........................................ถนน..........................................ซอย/
อาเภอ.....................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์ .........................................
มีความประสงค์  ขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร  ขอสาเนาข้อมูลข่าวสาร
 ขอสาเนาข้อมูลข่าวสารทีร่ บั รองสาเนาถูกต้อง ดังมีรายการต่อไปนี้
1.................................................................................................................................................) ..................................
2............................................................................................................................... .....).................. .............................
3).............................................................................. .......................................................................... ..........................

เ

เหตุผลและความจาเป็ นในการขอเพือ่ นาไป.........................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

พร้อมคาร้องนี้ ข้าเพจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้
1)................................................................................................................................................................................
2)......................................................................................................................................... ........................................
3)............................................................................................. ...................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาร้องนี้เป็ นความจริงทุกประการ
ผูย้ น่ื คาร้อง.....................................................) ลงชือ่ )
)......................................................)
(สาหรับเจ้าหน้าที่) ได้ดาเนินการ
 ให้ข้อมูล / เอกสารที่ผู้ขอต้องการแล้ว
 ให้เข้าตรวจดูข้อมูล / เอกสารแล้ว
 นัดมารับเอกสาร วันที่................................................
 เปิดเผยได้เฉพาะบางส่วน
 ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะ.......................................
...........................................................................................
 งานแล้วเสร็จในวันนี้ เวลา....................................น.
 งานไม่แล้วเสร็จในวันนี้
นัดใหม่วันที่ ..........................................................
(ลงชื่อ)............................................เจ้าหน้าที่
(.............................................)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
- เพื่อโปรดอนุเคราะห์ข้อมูล/เอกสารตามขอข้างต้นด้วย

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
- ได้พิจารณาจัดทาข้อมูล / เอกสารข้อมูลแล้ว
- เห็นควรอนุมตั ิ

(สาหรับผูข้ อ) ข้าพเจ้า
ได้รับบริการตามที่ข้อเรียบร้อยแล้ว
ได้ชาระเงินค่าทาสาเนาเอกสาร........................บาท
ได้ชาระเงินค่าทาสาเนามีผู้รับรอง....................บาท
ไม่ต้องชาระเงินเพราะมีรายได้น้อย / เป็นบริการของ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ลงชื่อ................................................................
(...............................................................)

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

ลงชื่อ.............................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
อนุมัติไม่อนุมัติ
ลงชื่อ..............................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การรับเรื่องราวร้ องเรียนร้ องทุกข์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน: การรับเรื่ องราวร้ องเรี ยนร้ องทุกข์
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
1. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
2. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการบริ หารกิ จการบ้านเมื องทีด่ ี พ.ศ. ราชกิ จจานุเบกษา เล่ม ตอนที ่
ลงวันที ่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546
3. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
4. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
5. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พ.ร.ฎ.ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การบริ หารบ้ านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 7 วัน
6. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 2
จานวนคาขอที่มากที่สุด 5
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
7. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การรับเรื่ องราวร้ องเรี ยนร้ องทุกข์
8. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริการ เว็บไซด์ www.tonhong.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ 3) สถานที่ให้ บริการ ตู้รับฟั งความคิ ดเห็น ณ ที ท่ าการองค์ การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ 7

9. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การร้ องเรี ยนร้ องทุกข์เป็ นเรื่ องที่ประชาชนขอให้ ชว่ ยเหลือ แก้ ไข บรรเทาความเดือดร้ อน หรื อตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได้ รับความเดือดร้ อน ความไม่เป็ นธรรมหรื อพบเห็นการกระทาผิดกฏหมายและ
รวมถึงความขัดแย้ งระหว่างประชาชนกับประชาชน ประชาชนกับเจ้ าหน้ าที่
10. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)
2)

การตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

รับเรื่ องราวร้ องทุกข์
แจ้ งเรื่ องไปยังหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
3) การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริง
4) การพิจารณา
รายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริง
5) การพิจารณา
ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
หาแนวทางแก้ ไข
6) แจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบการ
ดาเนินการแก้ ไขตาม
คาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่
7) ตอบกลับผู้ร้องเรี ย ร้ องทุกข์
ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน

หมาย
เหตุ

5 นาที
5 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

1 วัน

-

-

1 วัน

-

-

1 วัน

-

-

4 วัน

-

-

7 วัน

-

-

ระยะเวลา
ให้ บริการ

-

11. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
12. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
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หมายเหตุ

ที่

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
รายการ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
เอกสารยื่น
เอกสาร
ผู
้
อ
อกเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
สาเนา
เอกสาร

13. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
14. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-001 ต่อ 11
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซด์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ –18.
15. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

เขียนที่ อบต.ทอนหงส์
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ
วันที่.........เดือน............ พ.ศ...........

เขียนที่ อบต.ทอนหงส์
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ
วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558

เรื่อง ..........................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์

เรื่อง ขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์สารวจถนนชารุด
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน........................อายุ..........ปี ภูมิลาเนา
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......... หมู่ที่......ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ
เบอร์โทรศัพท์..........ขอยื่นคาร้องต่อนายก อบต. ทอนหงส์ ดังต่อไปนี้

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) นายดา ขาดี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน 000000000 อายุ 50 ปี ภูมิลาเนา
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีฯ เบอร์โทรศัพท์ 075-000222 ขอยื่นคาร้องต่อนายก
อบต.ทอนหงส์ ดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอให้องค์การบริหารส่วนตาบล .
ทอนหงส์ เข้าตรวจสอบถนนสายบ้านนายประสงค์
ห้วยหินลับ ชารุดเสียหายเป็นระยะทาง 100 เมตร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
.

ข้าพเจ้ามีความประสงค์......................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................

.

.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
ผู้ยื่นคาร้อง
(..........................................)

ดา ขาดี ผู้ยื่นคาร้อง
(นายดา ขาดี)

************************************************************************************************************
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบีย้ ความพิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยความพิการ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยความพิการให้ คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี ้ยความพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2553
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยความพิการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-001,
075-394-161 ต่อ 11/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยความพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ กาหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงิน
เบี ้ยความพิการในปี งบประมาณถัดไป ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนาหรื อสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกาหนด
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หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินเบี ้ยความพิการ ต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณ์ต้องห้ าม ดังต่อไปนี ้
มีสญ
ั ชาติไทย
มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามทะเบียนบ้ าน
มีบตั รประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการคุณภาพชีวิตคนพิการ
ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูใ่ นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยความพิการ คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการจะต้ องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยความพิการโดยรับเงินสดด้ วยตนเอง หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรื อ
ผู้ดแู ลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทกั ษ์ ผู้อนุบาล แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่คนพิการเป็ นผู้เยาว์ซงึ่ มีผ้ แู ทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ ความสามารถหรื อคนไร้ ความสามารถให้ ผ้ แู ทน
โดยชอบธรรม ผู้พิทกั ษ์ หรื อผู้อนุบาล แล้ วแต่กรณี ยื่นคาขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็ นผู้แทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการ ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี ้ยความพิการในปี งบประมาณถัดไป ให้ คนพิการ หรื อผู้ดแู ลคนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรม ผู้พิทกั ษ์ ผู้อนุบาล แล้ วแต่กรณี ยื่นคาขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต้ ององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นประกาศกาหนด
2. กรณีคนพิการที่ได้ รับเงินเบี ้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมาให้ ถือว่า
เป็ นผู้ได้ ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี ้ยความพิการตามระเบียบนี ้แล้ ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้ รับเบี ้ยความพิการได้ ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี ้ยความพิการต้ องไปแจ้ ง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

เขียนคาร้ องขอขึ ้นทะเบียนผู้
พิการ
2) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร
3) การลงนาม/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
คณะกรรมการมีมติ
เบี ้ยยังชีพผู้พิการ
(ภายในวันที่ 15 ธันวาคม)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วัน

หมายเหตุ

2 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

1 นาที
0 นาที

-

-

ระยะเวลา
ให้ บริการ

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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-

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน
1
1
ฉบับ
1)
บ้ าน

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

1

1

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

(ในกรณีที่คนพิการ

รายการเอกสารยื่น หน่ วยงานภาครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัวคน
พิการตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการส่งเสริม
การคุณภาพชีวิตคน
พิการ
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้ อมสาเนา
(กรณีที่ผ้ ขู อรับเงิน
เบี ้ยความพิการ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
ผ่านธนาคาร)
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อบัตรอื
นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มี
รูปถ่ายพร้ อมสาเนา
ของผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้พิทกั ษ์ ผู้อนุบาล
แล้ วแต่กรณี (กรณี
ยื่นคาขอแทน)
จานวน ๑ ชุด
สมุดบัญชีเงินฝาก
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จานวน
หน่ วยนับ
เอกสาร เอกสาร
สาเนา
1
ฉบับ

หมายเหตุ
-

ที่

รายการเอกสารยื่น หน่ วยงานภาครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ธนาคารพร้ อมสาเนา
ของผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้พิทกั ษ์ ผู้อนุบาล
แล้ วแต่กรณี

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
หน่ วยนับ
เอกสาร เอกสาร
สาเนา

หมายเหตุ
เป็ นผู้เยาว์ซงึ่ มี
ผู้แทนโดยชอบ คน
เสมือนไร้
ความสามารถหรื อ
คนไร้ ความสามารถ
ให้ ผ้ แู ทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทกั ษ์ ผู้
อนุบาล แล้ วแต่
กรณี การยื่นคาขอ
แทนต้ องแสดง
หลักฐานการเป็ น
ผู้แทนดังกล่าว )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ 075-394-001, 075-394-161
ต่อ 11
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยความพิการ
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ทะเบียนเลขที่............../............

แบบคาขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ................
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
ผู้ยื่นคาขอฯ
[ ] แจ้งด้วยตนเอง
[ ] ผู้ยื่นคาขอฯแทนตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องเป็น...................กับคนพิการที่ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล................................เลขประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ----ที่อยู่
...............................................................................................................................โทรศัพท์........................................................
เขียนที่....................................................
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ.....................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ................................................นามสกุล..................................................................
เกิดวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ......................... อายุ....................ปี สัญชาติ...............................มีชื่ออยู่ในสาเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่.........................หมู่ที่/ชุมชน................................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................................................
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์.......................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของคนพิการที่ยื่นคาขอ ----
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการมองเห็น
 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก
 ความพิการทางการได้ยินหรือสือ่ ความหมาย  ความพิการทางสติปญ
ั ญา
 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  ความพิการทางการเรียนรู้
 พิการซ้าซ้อน
 ไม่ระบุความพิการ
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ.................................
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้......................................................................โทรศัพท์...................................................
เกี่ยวข้องโดยเป็น  บิดา-มารดา  บุตร  สามี-ภรรยา  พี่น้อง  อื่นๆ.......................................
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
 ได้รับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ย้ายภูมลิ าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ.................................................................
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....................... โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
ธนาคาร.. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..... ... ... ... ... ... ... .เลขที่บัญชี ………………………………………………………………………………….
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย





สาเนาบัตรประจาตัวผู้พิการ
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้พิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร)
หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอานาจ(ในกรณียื่นคาขอฯแทน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ ีคุณสมบัตคิ รบถ้วน และข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................................
(..........................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจยื่นคาขอ

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

.
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว......
……………………………………………………………………………..
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
----
 เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติดังนี้
...........................................................................................
..........................................................................................

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้
สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)

(ลงชื่อ)........................................................................
กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................
(........................................................................)
(.................................................)
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับจดทะเบียน
คาสั่ง
รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อื่นๆ.......................................................................

ลงชื่อ....................................................
(.......................................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
วัน/เดือน/ปี......................................
(ตัดตามรอยเส้นประ ให้คนพิการที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้
.
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่......................เดือน...........................................พ.ศ. .................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....................โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม .................. เป็นต้นไป ในอัตราเดือนละ............................. บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
กรณีคนพิการย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. .................... จะต้องไปยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่
ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ................. เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง
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หนังสือมอบอานาจ
ที.่ .......................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ. ........................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า .............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร................................
เลขที่.......................................................................ออกให้ ณ.....................................เมื่อวันที่.............................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่...........ตรอก/ซอย...................ถนน.......................แขวง/ตาบล..................................
เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด .......................................... รหัส ไปรษณีย์ .....................................
ขอมอบอานาจให้ ............................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...............................
เลขที่.......................................................................ออกให้ ณ.....................................เมื่อวันที่.............................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่...........ตรอก/ซอย...................ถนน.......................แขวง/ตาบล..................................
เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด .......................................... รหัส ไปรษณีย์ .....................................
เป็นผู้มีอานาจ...................................................................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทา ไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทาด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอานาจ
(............................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบอานาจ
(............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(............................................................)
19. หมายเหตุ
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรั บเงินเบีย้ ผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยผู้สงู อายุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิ นเบี ย้ ยังชี พผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2552
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-001,
075-394-161 ต่อ 11/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ.2552 กาหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ ผ้ ทู ี่จะมีอายุครบหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปใน
ปี งบประมาณถัดไป และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 6 มาลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
ด้ วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ตนมีภมู ิลาเนา ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรื อ
สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกาหนด
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หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ ต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณ์ต้องห้ าม ดังต่อไปนี ้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามทะเบียนบ้ าน
(3) มีอายุหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป ซึง่ ได้ ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุตอ่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
(4) ไม่เป็ นผู้ได้ รับสวัสดิการหรื อสิทฺธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ได้ แก่ ผู้รับบานาญ เบี ้ยหวัด บานาญพิเศษ หรื อเงินอื่นใดในลักษณ์เดียวกัน ผู้สงู อายุที่อยูใ่ นสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้ได้ รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ ประจา หรื อ
ผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดให้ เป็ นประจา ยกเว้ นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2548
ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ ผู้สงู อายุจะต้ องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1 รับเงินสดด้ วยตนเอง หรื อรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
2 โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทฺธิ หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้ รับ
มอบอานาจจากผู้มีสิทฺธิ
วิธีการ
(1) ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี ้ยยังยังชีพผู้สงู อายุในปี งบประมาณถัดไป ยื่นคาขอตามแบบพร้ อมเอกสาร
หลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ประกาศกาหนด ด้ วยตนเองหรื อมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการได้
(2) กรณีผ้ สู งู อายุที่ได้ รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมาให้
ถือว่าเป็ นผู้ได้ ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุตามระเบียบนี ้แล้ ว
(3) กรณีผ้ สู งู อายุที่มีสิทธิได้ รับเบี ้ยยังชีพย้ ายที่อยู่ และยังประสงจะรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุต้องไปแจ้ งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร เขียนคาร้ องขอขึ ้นทะเบียน
2 นาที
ผู้สงู อายุ
2)
3)

การตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
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1 นาที
-

-

-

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
1) บัตรประจาตัว
1
1
ประชาชน

2)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

-

0

1

หน่ วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

ฉบับ

หมายเหตุ
(หรื อบัตรอื่นที่
ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่
มีรูปถ่าย)
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง
สมุดบัญชีเงิน
0
1
ฉบับ
ฝากธนาคาร
พร้ อมสาเนา
(กรณีที่ผ้ ขู อรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร ธกส.)
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชนหรื อ
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หมายเหตุ
-

-

ที่

3)

จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง
บัตรอื่นที่ออก
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสาเนาของ
ผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมอบ
อานาจให้
ดาเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิน
0
1
ฉบับ
ฝากธนาคาร
พร้ อมสาเนาของ
ผู้รับมอบอานาจ
(กรณีที่ผ้ ขู อรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคารของผู้รับ
มอบอานาจ)

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม - บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-001,
075-394-161 ต่อ 11
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ 20

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
แบบคาขอลงทะเบยนรับเงินเบ้ยยังชพผู้สูงอายุ
ประจาปี.....................
เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอลงทะเบียนแทน
ผู้ยื่นคาขอฯแทนตามหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวข้องเป็น......................................................กับผู้สูงอายุที่ขอ
ลงทะเบียนชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอานาจ).....................................................................................เลขประจาตัว
ประชาชนผู้รับมอบอำนาจ----ทีอ่ ยู่..............................................
...............................................................................................................................โทรศัพท์.............................
ข้อมูลผู้สูงอายุ

เขียนที่...................................................
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ............
ด้วยข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................นามสกุล......................................
เกิดวันที่.................เดือน....................................พ.ศ. ...............อายุ...................ปี สัญชาติ...........................................
มีชื่ออยู่ในสาเนา ทะเบียนบานเลขที่..............................หมู่ที่/ชุมชน............ตรอก/ซอย.............................................
ถนน...........................ตำบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย.์ ......................................โทรศัพท์.....................................
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอ--- -
สถานภาพสมรส โสด สมรส หม้าย หย่าร้างแยกกันอยู่ อืน่ ๆ ..................... รายได้
ต่อเดือน...............................บาท อาชีพ...............................................................................
ข้อมูลทั่วไป: สถานภาพการรบสวัสดิการภาครัฐ
ไม่ได้รบั การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์
ได้รบั การสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยูใ่ หม่เมื่อ......................................... มี
ความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.………… โดยวิธี
ดังต่อไปนี้ (เลือก๑ วิธี)
รับเงินสดด้วยตนเอง
รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รบั มอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคลที่ได้รับ มอบ
อานาจจากผู้มีสิทธิพร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
สาเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
สำเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)
หนังสือมอบอานาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง
ทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................
(ลงชื่อ).....................................................
(.........................................................)
(.....................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ ผู้รับมอบอานาจยื่นคำขอ
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
หมายเหตุ :ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ตอ้ งการออกและทาเครือ่ งหมาย√ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/
.....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
---- แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
....................................................................................................
....................................................................................................

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้
ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้
สมควรรับลงทะเบียนไม่สมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ) ..........................................
( ......................................)
กรรมการ (ลงชื่อ) .........................................
( .....................................)

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

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


คาสั่ง
รับลงทะเบียน ไม่รับลงทะเบียน อื่นๆ ..............................................................................................
(ลงชื่อ).......................................
(..................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
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หนังสือมอบอานาจ
ที.่ .......................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ. ........................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า .............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร................................
เลขที่.......................................................................ออกให้ ณ.....................................เมื่อวันที่.............................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่...........ตรอก/ซอย...................ถนน.......................แขวง/ตาบล..................................
เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด .......................................... รหัส ไปรษณีย์ .....................................
ขอมอบอานาจให้ ............................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...............................
เลขที่.......................................................................ออกให้ ณ.....................................เมื่อวันที่.............................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่...........ตรอก/ซอย...................ถนน.......................แขวง/ตาบล...................................
เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด .......................................... รหัส ไปรษณีย์ .....................................
เป็นผู้มีอานาจ...................................................................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทา ไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทาด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอานาจ
(............................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบอานาจ
(............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(............................................................)

19. หมายเหตุ
-
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคาร้ องขอรั บเงินเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคาร้ องขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิ นสงเคราะห์เพือ่ การยังชี พขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 2
จานวนคาขอที่มากที่สุด 2
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 2
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคาร้ องขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ 075-394-001, 075-394-161 ต่อ13/
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น พ.ศ.2548 กาหนดให้ ผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะ
ขอรับการสงเคราะห์ให้ ยื่นคาขอต่อผู้บริ หารท้ องถิ่นที่ตนมีสาเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคา
ขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดาเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
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ผู้มีสิทธจะได้ รับเงินสงเคราะห์ ต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังต่อไปนี ้
1. เป็ นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ ว
2.มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเขตพื ้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
3.มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรื อถูกทอดทิ ้งหรื อขาดผู้อปุ การะเลี ้ยงดู หรื อไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี ้ยงตนเองได้
ในการขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ รับความเดือดร้ อนกว่า หรื อผู้ที่มีปัญหาซ ้าซ้ อนหรื อ
ผู้ที่อยู่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริการของรัฐเป็ นผู้ได้ รับการพิจาณาก่อน
วิธีการ
1.ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคาขอตามแบบพร้ อมเอกสารหรื อหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ณ ที่ทาการ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ วยตนเองหรื อมอบอานาจให้ ผ้ อู ปุ การะดาเนินการก็ได้
2.ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็ นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้ รับการสงเคราะห์หรื อไม่ โดยพิจาณา
จากความเดือนร้ อน เป็ นผู้ที่มีปัญหาซ ้าซ้ อน หรื อเป็ นผู้ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่หา่ งไกลทุรกันดารยากต่อการ
เข้ าถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่ได้ รับเบี ้ยยังชีพย้ ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้ องไปยื่นความ
ประสงค์ตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)
2)
3)
4)

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ส่ วนงาน /
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
เขียนคาร้ องขอขึ ้นทะเบียน
3 นาที
ผู้ป่วยเอดส์
ตรวจสอบเอกสาร
1 นาที
ออกตรวจสอบข้ อเท็จจริง
4 วัน
บันทึกเสนอผู้บงั คับบัญชา
1 วัน
-

การตรวจสอบเอกสาร
การพิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วันทาการ

หมายเหตุ

-

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
1
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จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

หน่ วยนับ หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ

-

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

ประชาชน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

4)

ทะเบียนบ้ าน
สาเนาบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
(ธกส.)
ใบรับรองแพทย์

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1
1

-

1

0

หนังสือมอบ
อานาจ กรณีให้
ผู้อื่นดาเนินการ
แทน

-

1

0

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1
1

หน่ วย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ ฉบับ (กรณีประสงค์รับ
เงินผ่านบัญชี
ธนาคาร)
ฉบับ (ใบรับรองแพทย์ซงึ่
ออกโดยสถาน
พยาบาลของรัฐ
(แพทย์ต้องระบุวา่
เป็ นผู้ติดเชื ้อเอดส์))
ฉบับ (กรณีมอบอานาจ
ให้ ใช้ หลักฐานขอผู้
ยื่นคาขอแทน ตาม
ข้ อ 1 และ 2 ด้ วย)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-396-001 ,075-694-161 ต่อ 13
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์
4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th
/ ตู้ ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ทะเบียนเลขที่…........./.................

แบบคาขอขึ้นทะเบยนรับเงินเบ้ยยังชพผู้ป่วยเอดส์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .........................
ผู้ยื่นคาขอฯ

[ ] แจ้งด้วยตนเอง
[ ] ผู้ยื่นคาขอฯ แทนตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องเป็น.....................กับผู้ป่วยเอดส์ที่ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ – สกุล...................................................................................เลขประจาตัวประชาชน .........................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................โทรศัพท์.....................................................
********************************************************************************************************************
เขียนที่.............................................................
วันที่.......................เดือน....................................พ.ศ. .....................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.........................................................นามสกุล........................................................
เกิดวันที่......................เดือน........................................... พ.ศ. ................อายุ..............ปี สัญชาติ....................................................
มีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านเลขที่..................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย........................................................................................
ถนน....................................................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต...................................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท์..................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ป่วยเอดส์ที่ยื่นคาขอ ...........................................................................................................
สถานภาพสมรส □ โสด □ สมรส □ หม้าย □ หย่าร้าง □ แยกกันอยู่ □ อื่นๆ ...................................................
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้……………………………………………………………….……….โทรศัพท์...........................................................
เกี่ยวข้องโดยเป็น □ บิดา-มารดา □บุตร
□สามี-ภรรยา □พี่น้อง
□ อื่นๆ ..................................................
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ □ ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
□ อยู่ในบัญชีสารองสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ........................... โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
□ รับเงินสดด้วยตนเอง
□ รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผูม้ ีสิทธิ
□ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสี ิทธิ □โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ ด้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
□ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่น ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
□ สาเนาทะเบียนบ้าน
□ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
□ หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอานาจ (ในกรณียื่นคาขอฯ แทน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ ีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ยื่นคาขอ
(....................................................)

(ลงชื่อ)........................................................เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับจดทะเบียน
(....................................................)

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องหน้าข้อความที่ต้องการ
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-2ความเห็นเจ้าหน้าท่ผู้รับจดทะเบยน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ................................................................................. แล้ว
 เป็นผู้มสี ิทธิครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ดังนี้
...........................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) .......................................................... เจ้าหน้าที่ผรู้ ับจดทะเบียน
(...................................................)
ตาแหน่ง..................................................
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หนังสือมอบอานาจ
ที.่ .......................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ. ........................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า .............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.....................................
เลขที่.......................................................................ออกให้ ณ.....................................เมื่อวันที่..............................
อยู่บ้านเลขที่ ................หมู่...........ตรอก/ซอย...................ถนน.......................แขวง/ตาบล..................................
เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................
ขอมอบอานาจให้ ............................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...................................
เลขที่.......................................................................ออกให้ ณ.....................................เมื่อวันที่...........................อยู่
บ้านเลขที่.........................หมู่...........ตรอก/ซอย...................ถนน.......................แขวง/ตาบล..................................
เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด ........................................ รหัส ไปรษณีย์ ............................................
เป็นผู้มีอานาจ...................................................................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทา ไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทาด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอานาจ
(............................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบอานาจ
(............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(............................................................)
19. หมายเหตุ
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คู่มือสาหรั บประชาชน: รั บสมัครเด็กเล็กเข้ าเรี ยนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์ การบริหารส่ วนตาบล
ทอนหงส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: รับสมัครเด็กเล็กเข้ าเรี ยนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ ความเห็นชอบ)
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยสิ ทธิ ของบุคคลในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์การเรี ยน พ.ศ.
2554
2) กฎกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยสิ ทธิ ขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในศูนย์ การเรี ยน พ.ศ. 2555
3) กฎกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยสิ ทธิ ในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
4) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
5) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ เรื่ อง รับ
สมัครเด็กเล็กเข้ าเรี ยนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ ประจาปี การศึกษา 2558
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 30 เดือน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 15
จานวนคาขอที่มากที่สุด 5
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 3
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน รับสมัครเด็กเล็กเข้ าเรี ยนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่วนตาบล
ทอนหงส์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-001
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
30

2)

3)

4)

สถานที่ให้ บริการ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ให้ บริการ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านในเขี ยว 1/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น
สถานที่ให้ บริการ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเก้ากอ/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เด็กที่สมัครต้ องมีภมู ิลาเนาหรื ออาศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
2. เด็กที่สมัครต้ องมีอายุครบ 2-5 ปี บริบรู ณ์
3. เด็กที่สมัครต้ องเป็ นเด็กที่มีสขุ ภาพแข็งแรงไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงหรื อโรคอื่น ๆ ที่จะทาให้ เป็ นอุปสรรคต่อ
การเรี ยน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)
2)

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
การบริการ
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร

กรอกข้ อมูลในใบสมัคร
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 นาที

5 นาที
2 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

หมายเหตุ

-

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) สูตบิ ตั ร
1
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
1
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จานวน
เอกสาร
สาเนา
1
1

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
นาตัวเด็กมา
แสดงตัวในวันยื่น
ใบสมัคร
สมุดบันทึก
สุขภาพหรื อ
ใบรับรองแพทย์
ใบสมัครของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่
กรอกข้ อความ
สมบูรณ์แล้ ว

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม - บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานปลัด องค์การบริ หารสว่นตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-396-001,
075-394-161 ต่อ 11
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
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ใบสมัครเข้ าเรี ยนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
เขียนที่..................................................................................
วันที่ ....................เดือน .....................................พ.ศ......................
ข้อมูลเด็ก
1. เด็กชื่อ – นามสกุล.......................................................................เชื้อชาติ...........................สัญชาติ..........................
2. เกิดวันที่...........................เดือน........................................พ.ศ. .......................อายุ......................ปี...................เดือน
(นับตัง้ แต่วันที่ .........................................) โรคประจาตัว...........................................................................................
3. ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ .............................ถนน................................................................................
ตาบล...............................................อาเภอ..................................................จังหวัด...................................................
4. ที่อยู่อาศัยจริงในปัจจุบนั บ้านเลขที่..........................ถนน............................................ ตาบล..................................
อาเภอ..........................................................จังหวัด...............................................โทร.(ถ้ามี)....................................
บิดาชื่อ .............................................................................อาชีพ...............................................................................
มารดาชื่อ .........................................................................อาชีพ................................................................................
มีพี่น้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกัน จานวน ......................................คน เป็นบุตรลาดับที.่ ......................................
ข้อมูลบิดา – มารดาหรือผู้ดูแลอุปการะ
1. ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลอุปการะ/รับผิดชอบของ
1.1 ........................................บิดา........................................มารดา..................................ทั้งบิดา – มารดาร่วมกัน
1.2 ........................................ญาติ (โปรดระบุความเกี่ยวข้อง)................................................................................
1.3 ........................................อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................
2. อาชีพบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ...............................................................................................................................
3. ผู้ดูแลอุปการะเด็กตามข้อ 1. มีรายได้ในครอบครัวต่อเดือน...............................................................................บาท
4. ผู้นาเด็กมาสมัครชื่อ ..................................................................เกี่ยวข้องเป็น...............................................ของเด็ก
5. ผู้ที่จะรับส่งเด็ก (นาย/นาง/นางสาว)............................................................นามสกุล................................................
โดยเกี่ยวข้องเป็น..............................................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...........................................................
คารับรอง
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัครเทศบาล/อบต. เข้าใจแล้ว เด็กที่นามาสมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตามประกาศ และหลักฐานที่ใช้สมัคร เป็นหลักฐานที่ถูกต้องจริง
2. ข้าพเจ้ามีสิทธิถูกต้องในการจะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก..........................................
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
3. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ และยินดีปฏิบัติตามคาแนะนา
เกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมตามที่ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กกาหนด
ลงชื่อผูน้ าเด็กมาสมัคร
(................................................................)
วันที่ ............เดือน...............................พ.ศ....................

19. หมายเหตุ
-
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การช่ วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2550
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 3 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จานวนคาขอที่มากที่สุด 2
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-001,
075-394-161 ต่อ 11/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริการ วิ ทยุสือ่ สาร (ศูนย์หงส์ฟ้า) 162.473/โทรศัพท์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ 3) สถานที่ให้ บริการ กู้ชีพกู้ภยั โทร 089-970-7394/โทรศัพท์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
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4)

5)

สถานที่ให้ บริการ ศูนย์นเรนทร โทร 1669/โทรศัพท์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ สถานที่ให้ บริการ ดับเพลิ ง โทร 199/โทรศัพท์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 ภายใต้ บงั คับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริ หารส่วนตาบล มีหน้ าที่ต้องทาในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบล (4) ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยซึ่ง&ldquo;สาธารณภัย&rdquo; หมายความว่าอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ ง โรคระบาดใน
มนุษย์ โรคระบาดสัต ว์ โรคระบาดสัต ว์ นา้ การระบาดของศัต รู พื ช ตลอดจนภัยอื่ น ๆ อัน มี ผ ลกระทบต่อ
สาธารณชนไม่ว่าเกิ ดจากธรรมชาติ มี ผ้ ูทาให้ เกิ ดขึน้ อุบัติเหตุหรื อเหตุอื่นใดซึ่ง ก่อให้ เกิ ดอันตรายแก่ชี วิต
ร่างกายของประชาชนหรื อความเสียหายแก่ทรั พย์สินของประชาชน องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์เป็ น
หน่วยงานของรัฐ มีหน้ าที่ในช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ดังนันเมื
้ ่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ ้นประชาชนในพื ้นที่
สามารถแจ้ งเหตุดงั กล่าวได้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

1)

การพิจารณา

รับแจ้ งเหตุสาธารณภัย

1 นาที

2)

การพิจารณา

รายงานผู้บงั คับบัญชาและ
ให้ ความช่วยเหลือทันที

1 นาที

ส่ วนงาน / หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 2 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
สาเนา
เอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161,
075-394-001 ต่อ 11
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้รับฟั งความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ-
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ข้ อบัญญัติตาบลทอนหงส์ เรื่ อง การควบคุม
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 5
จานวนคาขอที่มากที่สุด 7
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-001, 075-394-161 ต่อ 11
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สถานประกอบกิจการต้ องตังอยู
้ ห่ ่างจากชุมชนวัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรี ยน สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาลหรื อสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ในกรณีที่สถาน
ประกอบกิจการที่ไม่ เข้ าข่ายเป็ นโรงงานสถานประกอบกิจการนัน้ จะต้ องมีสถานทีตงตามที
ั้
่เจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่น โดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุขประกาศ กาหนดโดยคานึงถึงลักษณะและประเภทของการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ นันๆซึ
้ ง่ อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรื อ
37

ก่อเหตุราคาญด้ วย
2. สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้ เกิดมลพิษทางเสียงหรื อความสัน่ สะเทือน
มลพิษทางอากาศมลพิษทางน ้าของเสียอันตรายหรื อมีการใช้ สารเคมีหรื อวัตถุอนั ตราย จะต้ องดาเนินการ
ควบคุมและป้องกันมิให้ เกิดผลกระทบจนเป็ นเหตุราคาญหรื อเป็ นอันตราย ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่
อาศัยบริเวณใกล้ เคียง
3. ในการออกใบอนุญาตเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตปฏิบตั ิ เพื่อ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ โดยทัว่ ไปก็ได้
4. ใบอนุญาตให้ ใช้ ได้ สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
5. ใบอนุญาตที่ออกให้ มีอายุหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาตและให้ ใช้ ได้ เพียงในเขตอานาจของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลทอนหงส์เท่านัน้
6. การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้ องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุเมื่อได้ ยื่นคาขอพร้ อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ ว ให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะสัง่ ไม่ตอ่ อายุ ใบอนุญาต
7. ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องแสดงใบอนุญาตไวโดยเปิ ดเผยและเห็นได้ ง่ายณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา
ที่ประกอบกิจการ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การตรวจสอบเอกสาร

3)

การพิจารณา

4)

หมายเหตุ

2 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

2 นาที

-

-

1 วัน

-

-

2 วัน

-

-

2 นาที

-

-

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต
ฯ พร้ อมเอกสาร
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐาน
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบข้ อเท็จจริง
ณ สถานประกอบการ
ออกใบอนุญาต

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
5) การลงนาม/
ชาระค่าธรรมเนียม
คณะกรรมการมีมติ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วัน

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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-

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงาน
จานวน
จานวน
รายการเอกสาร ภาครัฐผู้ออก
ที่
เอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1) บัตรประจาตัว
0
1
ประชาชน
2)

ที่
1)

2)

3)

4)
5)

สาเนาทะเบียนบ้ าน

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงาน
รายการเอกสารยื่น ภาครัฐผู้ออก
เพิ่มเติม
เอกสาร
สาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษัทหรื อ
ห้ างหุ้นส่วนจากัดกรณี
เป็ นนิติบคุ คล
หนังสือมอบอานาจ
พร้ อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้ านที่
รับรองความ ถูกต้ องของ
ผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจกรณีผ้ ขู อ
ใบอนุญาตไม่สามารถ
ยื่นคาขอได้ ด้วยตนเอง
สาเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(ถ้ ามี)
ใบอนุญาตฉบับจริงกรณี
ต่ออายุใบอนุญาต
เอกสารแจ้ งการแจ้ ง
ความต่อสถานีตารวจ

0

1

ฉบับ

ฉบับ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

1
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หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(หรื อสาเนาบัตร
ข้ าราช, พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)
-

หน่ วยนับ หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

-

ที่

6)

7)
8)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
กรณีสญ
ู หายหรื อถูก
ทาลาย
ใบอนุญาตเดิม/หนังสือ
รับรองแจ้ งเดิม กรณี
ชารุดในสาระสาคัญ
แผนที่แสดงบริเวณ
สถานที่ประกอบกิจการ
อื่นๆ ตามที่เจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นเห็นสมควร

หน่ วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

-

0

0

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-

หน่ วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมท้ ายข้ อบัญญัตอิ งค์ การบริหารส่ วนตาบลทอนหงส์ เรื่ องการควบคุมกิจการที่เป็ น
อันตรายต่ อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕8
ค่ าธรรมเนียม - บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-001, 075-394-161 ต่อ 11
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ –
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

เลขที่.............../ ...............

แบบคาร้องขอใบอนุญาต/ ต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
วันที…่ ………..เดือน…………….…..………..……พ.ศ…………..….

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้าพเจ้า □ บุคคลธรรมดา □ นิติบุคคล ชื่อ – สกุล …………………………..…………………………....
อายุ……..……...ปีสัญชาติ…...………...….เลขบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...........................................................
อยู่บ้านเลขที่……..….…หมู่ที่……….ตำบล………..………….อำเภอ……….……..………… จังหวัด………………………..
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์……..…...............................โทรสาร………………………………….…....
ขอยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท……………………….................................ลาดับที่.....................ค่าธรรมเนียม..........................บาทต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้
๑. ชื่อสถานประกอบการว่า……………………………………………………………………………………………………….…………..
๒. สถานที่ตั้งเลขที่……………หมู่ที่……………..…ตาบล…………...อำเภอ……………………จังหวัด…..………..…..…………
รหัสไปรษณีย์....................................
๓. พื้นที่ประกอบการ....................ตารางเมตรกาลังเครื่องจักร...............แรงม้าจานวนคนงาน......................คน
๔. ผู้จัดการสถานประกอบการ……………………………………..………..อายุ................ปีสัญชาติ……..........................
อยู่บ้านเลขที่……..…หมู่ที่………..…ตาบล…………...อำเภอ….……………………จังหวัด…..………..………....…………
รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์……............................โทรสาร………..……….............................
พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยดังนี้
□ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จานวน๑ ฉบับ
□ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
จานวน๑ ฉบับ
□ หลักฐานอื่นๆเกี่ยวข้องคือ……………………………..…………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอรับรองว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎข้อบัญ ญัติ/ข้อบังคับเงื่อนไขตลอดจน พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทุกประการ
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคาร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………….…………………………………..………….ผู้ขอใบอนุญาต/ ต่อใบอนุญาต
(…………………….………………………..)
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕….... □ ควรอนุญาต □ ไม่ควรอนุญาต
ลงชื่อ…………….............…….…
(……………………………..….)
ความเห็นของผู้อานวยการกองคลังประจาปี พ.ศ. ๒๕๕... □ ควรอนุญาตค่าธรรมเนียม………บาท □ ไม่ควรอนุญาต
ลงชื่อ………………………………….…………
(…………………………..………………..)
ความเห็นของปลัด อบต. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕..... □ ควรอนุญาต □ ไม่ควรอนุญาต
ลงชื่อ………………………………………………..
(……………………………………………)
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นประจาปี พ.ศ. ๒๕๕.... □ อนุญาต □ ไม่อนุญาตลง
ชื่อ………………………………………………..
(…………….………………………………)
หมายเหตุ
ได้ออกใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…..เลขที่………….ลงวันที่……….เดือน……..…….……….พ.ศ…………….…
ได้ออกใบอนุญาต
□
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท………………………………………........... ลาดับ
ที.่ ..................................ค่าธรรมเนียม...........................................................บาท เล่ม
ที…่ ……..เลขที่……….ลงวันที…่ ……..เดือน………….………………พ.ศ……..…….….

หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมาย√ในช่อง�หน้าข้อความทีต่ ้องการ
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คาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่...................................................
วันที่..............เดือน.........................................พ.ศ............
ข้าพเจ้า...................................................อายุ...............ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่..........................
หมู่ที่............ตรอก / ซอย..............................ถนน...................................แขวง / ตาบล............................................
เขต / อาเภอ....................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................
ขอยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต..................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(1) ข้าพเจ้าได้รับใบแทนใบอนุญาต ให้ประกอบการ...................................................................................
ประเภท..........................................................พื้นที่ประกอบการ..................................................ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ
เลขที่..............หมู่ที่..............ตรอก / ซอย......................ถนน................................ตาบล............. ...................อาเภอ
..............................จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์................ตามใบอนุญาต เล่มที่............เลขที่
................/......................ออกให้เมื่อวันที่...................เดือน....................................พ.ศ. ...................................
(2) ใบอนุญาต ได้สูญหาย / ถูกทาลาย / ชารุด เมื่อวันที่...............เดือน...................พ.ศ. .......................
(3) พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ
( ) เอกสารแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทาลาย
( ) ใบอนุญาตเดิม / หนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในใบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..........................................
(......................................)
ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
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ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที่........เลขที่............/.....................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.................................................................................สัญชาติ......... .........
อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่............ตาบล............................อาเภอ...............................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท์..............................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ...................................................................ประเภท...............................................
ตั้งอยู่เลขที่...........หมู่ที่...............ตาบล............................อาเภอ..............................จั งหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................
(2) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เ ป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่ที่เกี่ยวข้อง
โดย
มิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
4.1).................................................................................................................................................
4.2).................................................................................................................................................
(5) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่................เดือน....................................พ.ศ..........................
(6) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่................เดือน..........................................พ.ศ..........................

(ลงชื่อ).............................................
(...........................................)
ตาแหน่ง...............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน
(1) ผู้ รั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตนี้ ไ ว้ โ ดยเปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่ า ย ณ สถานที่ ป ระกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอออกใบอนุญาตใหม่ก่อนใบแทนสิ้นอายุ
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การชาระภาษีบารุงท้ องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การชาระภาษีบารุงท้ องที่
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
2) พ.ร.บ.ภาษี บารุงท้องที ่ พ.ศ. 2529 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติ องค์การบริหารสว่นตาบลทอนหงส์
เรื่ องลดหย่อนภาษี บารุงท้ องที่ พ.ศ.2551
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 4 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การชาระภาษี บารุงท้ องที่
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองคลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทร 075-394-161 ต่อ 12 /ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริการ ออกบริ การจัดเก็บภาษี ตามสถานทีก่ าหนด /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ตามแผนรับชาระภาษี ตามหมู่บ้าน)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ภาษีที่จดั เก็บจากเจ้ าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดนิ และตามบัญชีอตั ราภาษีบารุงท้ องที่ที่ดินที่ต้องเสียภาษี
บารุงท้ องที่ ได้ แก่ ที่ดินที่เป็ นของบุคคลหรื อคณะบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลซึง่ มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดนิ หรื อครอบครองอยูใ่ นที่ดนิ ที่ไม่เป็ นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดนิ ที่ต้องเสียภาษี บารุ งท้ องที่ ได้ แก่ พื ้นที่ดิน และ
พื ้นที่ที่เป็ นภูเขาหรื อที่มีน ้าด้ วย โดยไม่เป็ นที่ดนิ ที่เจ้ าของที่ดนิ ได้ รับการยกเว้ นภาษีหรื ออยูใ่ นเกณฑ์ลดหย่อน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับยื่นแบบ/ลงรับ/คานวณ
ภาษี /ตรวจสอบ/ประเมิน
ภาษี /แจ้ งประเมินภาษี
2)
การตรวจสอบเอกสาร รับชาระภาษี /ออก
ใบเสร็จรับเงิน
ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 นาที

หมายเหตุ

2 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

2 นาที

-

-

ระยะเวลา
ให้ บริการ

-

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
1
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
โฉนดที่ดนิ นส.3
หรื อ นส.3ก
หนังสือมอบ
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ที่

3)

1)

1)
2)
3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อานาจ (กรณีให้
ผู้อื่นทาการแทน)
ใบเสร็จรับเงินปี ที่
แล้ ว (ถ้ ามี)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

0

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
อัตราภาษีไร่ ละ 5.50 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-001
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ที่เว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การรับชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติภาษี โรงเรื อนและทีด่ ิ น พ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญิตภิ าษีโรงเรื อนและที่ดนิ พุทธศักราช 2475
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 5
จานวนคาขอที่มากที่สุด 10
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 2
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การรับชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองคลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 11/ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตภิ าษี โรงเรื อนและที่ดนิ พุทธศักราช 2475 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ในการ
รับชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดิน จากทรัพย์สินที่เป็ นโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้ างอย่างอื่น ๆ และที่ดนิ ที่ใช้ ตอ่ เนื่องกับ
โรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้ างอย่างอื่นนัน้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี ้
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1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (เทศบาลหรื อองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขนตอนและวิ
ั้
ธีการชาระภาษี
2. แจ้ งให้ เจ้ าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( ภ.ร.ด.2)
3. เจ้ าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้ งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้ าของทรัพย์สินชาระภาษีทนั ที หรื อชาระภาษีภายในเวลา
กาหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้ าของทรัพย์สินชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 30 วัน นับแต่ได้ แจ้ งการประเมิน) ต้ องชาระเงินเพิ่มด้ วย
กรณีที่ผ้ รู ับประเมิน (เจ้ าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริหารท้ องถิ่นได้ ภายใน 15 วัน นับ
แต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การตรวจสอบเอกสาร

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การตรวจสอบเอกสาร

หมายเหตุ

4 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

0 นาที

-

-

0 นาที

-

-

0 นาที

-

-

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน
กุมภาพันธ์
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) และแจ้ งการ
ประเมินภาษี (ภายใน 30 วัน
ตามพระราชบัญญัตวิ ิธีปฎิบตั ิ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539)
เจ้ าของทรัพย์สินมีหน้ าที่ชาระ
ภาษีภายใน 30 วัน นับ ตังแต่
้
ได้ รับแจ้ งการประเมิน (กรณี
ชาระภาษีเกิน 30 วัน จะต้ อง
ชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด)
หากเจ้ าของทรัพย์สินไม่พอใจ
49

-

50/120

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

0 นาที

-

-

0 นาที

-

-

การประเมินของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ให้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่
ผู้บริหารท้ องถิ่น (ภ.ร.ด.9)
เพื่อขอให้ พิจารณาประเมิน
ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่
ได้ รับแจ้ งการประเมิน
5) การลงนาม/
ผู้บริหารท้ องถิ่นชี ้ขาดและ
คณะกรรมการมีมติ
แจ้ งให้ ผ้ เู สียทราบ (ภายใน
30 วัน ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539
6) การรับชาระภาษีโรงเรื อนและ
ที่ดนิ ใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 4 นาที
ระยะเวลาดาเนินการรวม 0 -

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น หน่ วยงานภาครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สัญญาเช่า(กรณีเช่า)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1
50
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เอกสาร
1

ฉบับ
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ที่
2)
3)

4)
5)

6)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

-

รายการเอกสารยื่น หน่ วยงานภาครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
พาณิชย์ (ถ้ ามี)
หนังสือมอบอานาจ
(กรณีไม่สามารถมา
ติดต่อด้ วยตนเองได้ )
แผนที่ตงพอสั
ั ้ งเขป
แบบแจ้ งรายการเพื่อ
เสียภาษีโรงเรื อนและ
ที่ดนิ (ภ.ร.ด.2)
แบบคาร้ องขอให้
พิจารณาการประเมิน
ภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ
(ภ.ร.ด.9)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราภาษีขนึ ้ อยู่กับพืน้ ที่ ที่ใช้ ประโยชน์ ในการประกอบกิจการในเขตองค์ การบริหารส่ วนตาบล
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กอง คลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 12
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การชาระภาษีป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การชาระภาษีป้าย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติภาษี ป้าย พ.ศ.2510
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัตภิ าษีป้าย พ.ศ.2510
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การชาระภาษี ป้าย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กอง คลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 12/ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตภิ าษี ป้าย พ.ศ.2510 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ในการรับชาระภาษีป้าย
แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรื อเครื่ องหมายที่ใช้ เพื่อใช้ ประกอบการค้ าหรื อประกอบกิจการอื่น หรื อโฆษณาการค้ า หรื อกิจการอื่น
เพื่อหารายได้ โดยเป็ นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี ้
1.องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (เทศบาลหรื อองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขนตอนและวิ
ั้
ธีการเสียภาษี
2.แจ้ งให้ เจ้ าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป1)
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3. เจ้ าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป.1.) ภายในเดือนมีนาคม
4.องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้ งการประเมินภาษีป้าย(ภ.ป.3)
5.องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้ าของป้ายชาระภาษีทนั ที หรื อชาระภาษี ภายในกาหนดเวลา
6. กรณีที่เจ้ าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน) ต้ องชาระ
ภาษีและเงินเพิ่ม
7.กรณีที่ผ้ รู ับประเมิน (เจ้ าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริหารท้ องถิ่นได้ ภายใน 30 วัน นับ
แต่ได้ รับการประเมินภาษี
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การตรวจสอบเอกสาร

3)

การตรวจสอบเอกสาร

4)

การตรวจสอบเอกสาร

หมายเหตุ

3 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

0 นาที

-

-

0 นาที

-

-

0 นาที

-

-

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)
ภายในเดือนมีนาคม
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
รายการป้ายตามแบบ แสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
และแจ้ งการประเมิน
ภาษี (ภายใน 30 วัน ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539)
เจ้ าของป้ายมีหน้ าที่ชาระ
ภาษีภายใน 15 วัน นับแต่
ได้ รับแจ้ งการประเมิน (กรณี
ชาระภายใน 15 วัน จะ ต้ อง
ชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด)
หากเจ้ าของป้ายไม่พอใจการ
ประเมินของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ให้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่
ผู้บริหารท้ องถิ่น (ภ.ป.4)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

เพื่อขอให้ พิจารณาการ
ประเมินใหม่ภายใน 30 วัน
นับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน
5) การตรวจสอบเอกสาร 5.ผู้บริหารท้ องถิ่นชี ้ขาดและ
แจ้ งให้ ผ้ เู สียภาษีทราบ
(ภ.ป.5) ภายใน30 วัน ตาม
พรราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

0 นาที

-

-

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสารยื่น หน่ วยงานภาครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สถานที่ตงหรื
ั ้ อแสดง
ป้าย รายละเอียด
เกี่ยวกับป้าย วัน เดือน
ปี ที่ตดิ ตังหรื
้ อแสดง
หลักฐานการประกอบ
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ที่

3)

4)
5)

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

รายการเอกสารยื่น หน่ วยงานภาครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กิจการ เช่น ใบ
ทะเบียนการค้ า
ทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้ าของฝ่ าย
สิ่งแวดล้ อม สัญญา
เช่าอาคาร
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล)
ใบมอบอานาจกรณีให้
ผู้อื่นทาการแทน
แบบ ภ.ป.3 (หนังสือ
แจ้ งการประเมินภาษี
ป้าย)
แบบ ภ.ป.4 (หนังสือ
อุทธรณ์การประเมิน
ภาษีป้าย)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ฐานภาษีและอัตรา คือเนื ้อที่ของป้ายและประเภทของป้ายรวมกัน ถ้ าเป็ นป้ายที่มีขอบเขตกาหนดได้ การ
คานวณพื ้นที่ป้ายให้ เอาส่วนกว้ างที่สดุ คูณด้ วยส่วนยาวที่สดุ เป็ นขอบเขตของป้าย ถ้ าเป็ นป้ายที่ไม่มีขอบเขต
กาหนดได้ ให้ ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรื อเครื่ องหมายที่อยูร่ ิ มสุดเป็ นขอบเขตสาหรับกาหนดส่วนที่กว้ างที่สดุ และ
ยาวที่สดุ แล้ วคานวณเป็ นตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถ้ าเกินครึ่ง ให้ นบั เป็ น 500 ตาราง
เซนติเมตร ถ้ าต่ากว่าปั ดทิ ้ง ประกอบกับประเภทของป้าย คานวณเป็ นค่าภาษี ป้ายที่ต้องชาระ โดยกาหนดอัตรา
ภาษีป้ายดังนี ้
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 55
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2)

3)

4)

5)

6)

1)
2)
3)

ป้ายที่มีอักษรไทยล้ วน คิดอัตรา 3 บาท ต่ อห้ าร้ อยตารางเซนติเมตร
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่ างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้ คิดอัตรา
20 บาท
ต่ อห้ าร้ อยตารางเซนติเมตร
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ป้ายดังต่ อไปนี ้ ให้ คิดอัตรา 40 บาท ต่ อห้ าร้ อยตารางเซนติเมตร
(ก) ป้ายที่ไม่ มีอักษรไทย ไม่ ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่ วน หรื อทัง้ หมดอยู่ใต้ หรื อต่ากว่ าอักษรต่ างประเทศ
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ ไขพืน้ ที่ป้าย ข้ อความ ภาพ หรือเครื่ องหมายบางส่ วนในป้ายที่ได้ เสียภาษีแล้ ว
อันเป็ นเหตุให้ ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึน้ ให้ คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้ วแต่ กรณี และให้ เสียเฉพาะ
จานวนเงินภาษีท่ เี พิ่มขึน้
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ป้ายทุกประเภทเมื่อคานวณพืน้ ที่ของป้ายแล้ ว ถ้ ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ากว่ าป้ายละ 200 บาท ให้ เสีย
ภาษีป้ายละ 200 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน กอง คลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 12
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ56
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การบริ การจัดเก็บขยะมูลฝอย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
2) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
เรื่ องการจัดการสิ่งปฏิกลู พ.ศ.2552
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 3 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 3
จานวนคาขอที่มากที่สุด 5
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองคลัง องค์การบริ หารสว่นตาบลทอนหงส์ โทร 075-394-001 ต่อ 12/ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ เรื่ องการจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.2552 ว่าด้ วยการ
ควบคุมกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย โดยทาเป็ นธุรกิจหรื อโดยได้ รับประโยชน์ตอบแทน
ด้ วนการคิดค่าบริ การ โดยให้ ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราบัญชี
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

รับเอกสาร/ตรวจสอบ
3 นาที
เอกสาร
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
1
1
ฉบับ
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
1
1
ฉบับ

หมายเหตุ

-

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยเดือนหนึ่งไม่ เกิน 500 ลิตร
-วันหนึ่งไม่ เกิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท
-วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ค่ าเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตร หรือเศษของ 20 ลิตรเดือนละ 20 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

58

หมายเหตุ

59/120

2)

3)

4)

5)

1)
2)
3)

ค่ าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตรขึน้ ไป -วันหนึ่งไม่ เกิน 1
ลูกบาศก์ เมตร เดือนละ 2,000 บาท
วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์ เมตร ค่ าเก็บและค่ าขนทุกๆ ลูกบาศก์ เมตรหรื อเศษของลูกบาศก์ เมตรเดือนละ
2,000 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ค่ าเก็บและขนมูลฝอยเป็ นครั ง้ คราว
-ครัง้ หนึ่งไม่ เกิน 1 ลูกบาศก์ เมตร ครั ง้ ละ 150 บาท
-เกิน 1 ลูกบาศก์ เมตร ค่ าเก็บและค่ าขนทุกๆ ลูกบาศก์ เมตรหรื อเศษของลูกบาศก์ เมตร
ค่ าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 150 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ใบอนุญาตดาเนินกิจการทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่งปฏิกูล หรื อมูลฝอย
ก.รั บทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรื อมูลฝอยโดยทาเป็ นธุรกิจ หรื อโดยได้ รับประโยชน์ ตอบแทนด้ วยการ
คิดค่ าบริการ ฉบับละ 3,000 บาท
ข.รั บทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล หรื อมูลฝอย โดยทาเป็ นธุรกิจหรื อโดยได้ รับประโยชน์ ตอบแทนด้ วยการคิด
ค่ าบริการ 3,000 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ค่ าเก็บและขนอุจจาระหรื อสิ่งปฏิกูลครั ง้ หนึ่งๆ เศษของลูกบาศก์ เมตรหรื อลูกบาศก์ เมตรแรก 250 บาท
และลูกบาศก์ เมตรต่ อๆ ไป ลูกบาศก์ เมตรละ 150 บาทเศษไม่ เกินครึ่งลูกบาศก์ เมตร
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ โทร 075-394-001 ต่อ12
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ -
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18.ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

คาร้องทั่วไป
เขียนที่...ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์...
วันที่ ................ เดือน ............................ พ.ศ. ............
เรื่อง ขอให้ดาเนินการจัดเก็บขยะ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว )........................................................อยู่บ้านเลขที่ .......... หมู่ ที่ ........... ตาบลทอน
หงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ ดาเนินการวางถัง
ขยะให้ข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าได้นาเอกสารมาประกอบการดาเนินการดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

จานวน.....................ฉบับ

- สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน.....................ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .................................................................
(............................................................)
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่
้ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กาหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จ พ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื ่อง กาหนดพาณิ ชยกิ จที ไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื ่อง กาหนดพาณิ ชยกิ จที ไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่ อง ให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่อง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่อง การตัง้ สานักงานทะเบี ยนพาณิ ชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบี ยน
พาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื ่อง กาหนดแบบพิ มพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ.
2555
9) คาสัง่ สานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ ที ่ 1/2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื ่อง กาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
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จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(ตังใหม่
้ )
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กรุงเทพมหานคร ติ ดต่อ
(1) สานักงานเศรษฐกิ จการคลัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรื อ 02-225-1945
(ให้บริ การกับสถานประกอบการทุกแห่งที ม่ ี ทีต่ งั้ อยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรื อ
(2) สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติ ดต่อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตงั้ อยู่ในพืน้ ทีร่ ับผิ ดชอบของเขตไหนให้ไปยืน่ จดทะเบียน ณ สานักงานเขตนัน้ )/
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริการ จังหวัดอื ่น ติ ดต่อ
(1) สานักงานเทศบาล
โทรศัพท์ : ติ ดต่อเทศบาล
(2) องค์การบริ หารส่วนตาบล (อบต.)
โทรศัพท์ : ติ ดต่อ อบต.
(3) เมื องพัทยา
โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที ร่ ับผิ ดชอบของเทศบาลหรื ออบต.หรื อเมื องพัทยาให้ไปเทศบาลหรื อ
อบต.หรื อเมื องพัทยานัน้ )/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 3) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 12/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้ องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตังแต่
้ วนั เริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็
ได้
3. ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็ นเจ้ าของกิจการ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรื อหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบ
อานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจ
ไว้ เป็ นหลักฐาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา
30 นาที
เอกสาร/แจ้ งผล
2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าที่การเงินรับชาระ
5 นาที
ค่าธรรมเนียม
3) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
15 นาที
เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลเข้ า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสาคัญการ
จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สาเนาเอกสาร
4) การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจเอกสารและ 10 นาที
คณะกรรมการมีมติ
ลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอ
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ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
ประชาชน
2)

ที่
1)
2)

3)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงาน
รายการเอกสาร ภาครัฐผู้ออก
ยื่นเพิ่มเติม
เอกสาร
คาขอจดทะเบียน
กรมพัฒนา
พาณิชย์ (แบบ ทพ.) ธุรกิจการค้ า
หนังสือให้ ความ
ยินยอมให้ ใช้ สถาน
ที่ตงส
ั ้ านักงานแห่ง
ใหญ่ โดยให้ เจ้ าของ
ร้ านหรื อเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให้ มีพยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้ อย 1
คน
สาเนาทะเบียนบ้ าน
ที่แสดงให้ เห็นว่า

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

หน่ วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

0

1

ฉบับ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ าบ้ าน )

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
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ที่

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ให้ ความยินยอม
เป็ นเจ้ าบ้ านหรื อ
สาเนาสัญญาเช่า
โดยมีผ้ ใู ห้ ความ
ยินยอมเป็ นผู้เช่า
หรื อเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผ้ เู ป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์
เป็ นผู้ให้ ความ
ยินยอม พร้ อมลง
นามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
แผนที่แสดงสถานที่
ซึง่ ใช้ ประกอบ
พาณิชยกิจและ
สถานที่สาคัญ
บริเวณใกล้ เคียง
โดยสังเขป พร้ อมลง
นามรับรองเอกสาร
หนังสือมอบอานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมปิ ด
อากรแสตมป์ 10
บาท
สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
สาเนาหนังสือ

หน่ วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
เป็ นเจ้ าบ้ าน )

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการ
ปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
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ที่

8)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
อนุญาต หรื อ
หนังสือรับรองให้
เป็ นผู้จาหน่ายหรื อ
ให้ เช่าสินค้ า
ดังกล่าวจากเจ้ าของ
ลิขสิทธิ์ของสินค้ าที่
ขายหรื อให้ เช่า หรื อ
สาเนา
ใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากร
หรื อหลักฐานการซื ้อ
ขายจาก
ต่างประเทศ พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
หนังสือชี ้แจง
ข้ อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและหลักฐาน
แสดงจานวนเงินทุน
หรื อ อาจมาพบ
เจ้ าหน้ าที่เพื่อทา
บันทึกถ้ อยคา
เกี่ยวกับข้ อเท็จจริง
ของแหล่งที่มาของ
เงินทุนพร้ อมแสดง
หลักฐานแสดง
จานวนเงินทุนก็ได้

หน่ วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ประกอบพาณิชย
กิจการขาย หรื อ
ให้ เช่า แผ่นซีดี
แถบบันทึก วีดิ
ทัศน์ แผ่นวีดิทศั น์
ดีวีดี หรื อแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)

-

1
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0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้ าอัญมณี
หรื อเครื่ องประดับ
ซึง่ ประดับด้ วยอัญ
มณี)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาขอละ)
ค่ าธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยน ณ ช่องทางที่ยื่นคาขอ
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ (0-2547-4446-7 )
ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 13
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
-

19. หมายเหตุ
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) คาสัง่ สานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ ที ่ 1/2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
3) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื ่อง กาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื ่อง กาหนดพาณิ ชยกิ จที ไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื ่อง กาหนดพาณิ ชยกิ จที ไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่ อง ให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กอง คลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 12/ติ ดต่อด้วย
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ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พาณิชยกิจ หมายถึง กิจการในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรื อกิจการอย่างอื่นที่เป็ น
การค้ า วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมสถิตแิ ละทราบหลักฐานของ ผู้
ประกอบพาณิชย์กิจที่ถกู ต้ องเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรื อส่งเสริมด้ านการพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรมรวมทังเป็
้ นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ ก้าวหน้ ายิ่งขึ ้น ผู้ประกอบกิจสามารถใช้ เป็ นหลักฐาน
ในทางการค้ าได้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร กรอกแบบคาขอ/ตรวจสอบ
6 นาที
1)
หลักฐาน
การพิจารณา
ออกใบทะเบียนพาณิชย์
2 นาที
2)
เปลี่ยนแปลงรายการ
การลงนาม/
ออกใบเสร็จ/ชาระ
2 นาที
3)
คณะกรรมการมีมติ
ค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 10 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียน
0
1
ฉบับ
บ้ าน
69

หมายเหตุ
-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม

1)

สาเนาหลักฐาน
ที่ตงั ้ สานักงาน
แห่งใหญ่ (ใช้ ใน
กรณีแก้ ไข
เพิ่มเติมที่ตงั ้
สานักงานแห่ง
ใหญ่)ได้ แก่

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

2)

หนังสือมอบ
อานาจ/สาเนา
บัตรประจาตัว
ผู้รับมอบอานาจ
(ถ้ ามี)
สัญญาหรื อ
ข้ อตกลงแก้ ไข
ของห้ างหุ้นส่วน
สามัญคณะ
บุคคล หรื อ

-

-

ที่

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

0

0

ฉบับ

(1 หนังสือให้
ความยินยอมให้
ใช้ สถานที่ตงั ้
สานักงานแห่ง
ใหญ่ 2 สาเนา
ทะเบียนบ้ านที่
แสดงให้ เห็นว่า
ผู้ให้ ความยินยอม
เป็ นเจ้ าบ้ าน หรื อ
ผู้ขอเลขที่บ้านหรื อ
สาเนาสัญญาเช่า
โดยมีผ้ ใู ห้ ความ
ยินยอมเป็ นผู้เช่า
3 แผนที่แสดงที่ตงั ้
สานักงานแห่ง
ใหญ่และสถานที่
สาคัญบริเวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขป)
-

0

1

ฉบับ

-
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ที่
4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กิจการร่วมค้ า
สาเนาหนังสือ
แต่งตัง้
ผู้รับผิดชอบใน
ประเทศไทย
(กรณีนิติบคุ คล
ต่างประเทศขอ
เปลี่ยนแปลง
ผู้จดั การสาขาใน
ประเทศไทย)
สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนของห้ าง
หุ้นส่วนหรื อ
บริษัท (กรณีเป็ น
ห้ างหุ้นส่วนหรื อ
บริษัท)
กรณีประกอบ
พาณิชยกิจการ
ขายหรื อให้ เช่า
แผ่นซีดี แถบ
บันทึก วีดิทศั น์
แผ่นวีดทิ ศั น์ ดีวีดี
หรื อแผ่นวีดทิ ศั น์
ระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง ให้ สง่
สาเนาหนังสือ
อนุญาต หรื อ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองให้
เป็ นผู้จาหน่าย
หรื อให้ เช่าสินค้ า
ดังกล่าวจาก
เจ้ าของลิขสิทธิ์
ของสินค้ าที่ขาย
หรื อให้ เช่า หรื อ
สาเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรื อ
หลักฐานการชื ้อ
ขายจาก
ต่างประเทศ
กรณีประกอบ
พาณิชยกิจการ
ค้ าอัญมณี หรื อ
เครื่ องประดับ ซึง่
ประดับด้ วยอัญ
มณี ต้ อง
ดาเนินการและ
ให้ สง่ เอกสาร
เพิ่มเติมดังนี ้

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0
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จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(1. ตรวจสอบและ
เรี ยกหลักฐาน
แสดงจานวนเงิน
ทอนโดยเชิญผู้
ประพาณิชยกิจมา
ให้ ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงิน
ทอน หรื อชี ้แจง
เป็ นหนังสือ พร้ อม
แนบหลักฐาน
ดังกล่าวแทนก็ได้
2. หลักฐาน
หรื อหนังสือชี ้แจง
การประกอบ
อาชีพหุ้นส่วน
จาพวกไม่จากัด
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ที่

8)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ใบทะเบียน
พาณิชย์

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครัง้ ละ
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ฉบับละ
2) รับรองสาเนาเอกสาร
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 3) ตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับทะเบียน ครั ง้ ละ
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ความรับผิดหรื อ
กรรมการผู้มี
อานาจของห้ าง
หุ้นส่วนหรื อบริ ษัท
แล้ วแต่กรณี)
-

20 บาท

30 บาท

20 บาท

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กอง คลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 12
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19.

หมายเหตุ73
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2499
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2499
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) คาสัง่ สานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ ที ่ 1/2553 เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
3) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื ่อง กาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
4) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรื ่ อง กาหนดแบบพิ มพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ.
2555
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื ่อง กาหนดพาณิ ชยกิ จที ไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื ่อง กาหนดพาณิ ชยกิ จที ไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
7) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่อง การตัง้ สานักงานทะเบียนพาณิ ชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่อง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2552
9) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่ อง ให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ. 2553
10) พ.ร.ฎ. กาหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จ พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรี ยนและที่ดนิ พุทธศักราช ๒๔๗๕
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 10 นาที
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9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 12/ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พาณิชยกิจ หมายถึง กิจการในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรื อกิจการอย่างอื่นที่เป็ น
การค้ า วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมสถิตแิ ละทราบหลักฐานของ ผู้
ประกอบพาณิชย์กิจที่ถกู ต้ องเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรื อส่งเสริมด้ านการพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรมรวมทังเป็
้ นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ ก้าวหน้ ายิ่งขึ ้น ผู้ประกอบกิจสามารถใช้ เป็ นหลักฐาน
ในทางการค้ าได้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

กรอกคาขอ/ตรวจสอบ
เอกสาร
2) การพิจารณา
ออกใบยกเลิกทะเบียน
พาณิชย์
3) การพิจารณา
ชาระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 10 นาที

หมายเหตุ

6 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

2 นาที

-

-

2 นาที

-

-

ระยะเวลา
ให้ บริการ

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
75
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
1
1
ฉบับ
ประชาชน

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

4)

5)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบทะเบียน
พาณิชย์
สาเนาสัญญา
หรื อข้ อตกลงของ
ผู้เป็ นหุ้นส่วนทุก
คน ให้ เลิก ห้ าง
หุ้นส่วน คณะ
บุคคลหรื อกิจการ
ร่วมค้ า
สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนเลิกของ
ห้ างหุ้นส่วนหรื อ
บริษัท
หนังสือมอบ
อานาจ/สาเนา
บัตรประจาตัว
ผู้รับมอบ (ถ้ ามี)
สาเนาใบมรณะ
บัตรของผู้
ประกอบพาณิชย์
กิจ (ถ้ ามี)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่
6)

7)

8)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาหลักฐาน
แสดงการเป็ น
ทายาท (ถ้ ามี)
หนังสือรับฝาก
บัญชีและเอกสาร
ประกอบการ
ลงบัญชี (กรณี
เป็ นนิติบคุ คล
ที่ตงตาม
ั้
กฎหมาย
ต่างประเทศ)
สาเนาเอกสาร
การสัง่ เลิก
ประกอบกิจการ
ในประเทศ(กรณี
เป็ นนิติบคุ คลที่
ตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมาย
ต่างประเทศ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 2)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

20 บาท

รับรองสาเนาเอกสาร ฉบับละ 30 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองคลัง องค์การบริหารสว่นตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 12
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตก่ อสร้ าง ดัดแปลง รือ้ ถอนหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอนหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
2 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอนหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
1.
2.
3.
4.
5.
1)
6.
7.
8.

11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กอง ช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 13/ติ ดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ด้ วยกระทรวงมหาดไทย ได้ ออกกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรี ธรรมราช พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30
กันยายน 2556 และได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 131 ตอนที่ 6 ก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557
ดังนันองค์
้ การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ จึงขอบังคับใช้ พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ครอบคลุมทัง้
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ตาบล และผู้ที่ประสงค์จะดาเนินการก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร จะต้ องยื่นเอกสารคาขอรับ
ใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นก่อนดาเนินการ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ (แบบ
5 นาที
ข.1)
2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจเอกสาร

7 นาที

-

-

3)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสถานที่

8 วัน

-

-

4)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจแบบแปลน

8 วัน

-

-

5)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมตั ิ

7 วัน

-

-

6)

-

ชาระค่าธรรมเนียม

5 นาที

-

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แบบฟอร์ มคาขอ

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1
80

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร (ข.1)
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ น
บุคคลธรรมดาสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
ขออนุญาต
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียน
บ้ านของผู้ขอ
อนุญาต จานวน
1 ฉบับ
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคล - สาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้
ขออนุญาต
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียน
บ้ านของผู้ขอ
อนุญาต
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลที่ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

0

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-
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ที่
4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
จานวน 1 ฉบับ
สาเนาหลักฐาน
โฉนดที่ดนิ ,
น.ส.3, น.ส.3ก
ทุกหน้ าขนาดเท่า
ฉบับจริง
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคารในที่ดนิ
บุคคลอื่นหนังสือแสดง
ความยินยอมให้
ก่อสร้ างอาคาร
ในที่ดนิ
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
เจ้ าของที่ดิน
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียน
บ้ านของเจ้ าของ
ที่ดนิ จานวน
1 ฉบับ
กรณีก่อสร้ าง
อาคารชิดเขต
ที่ดนิ ของบุคคล
อื่น (ที่ดนิ ต่าง
เจ้ าของ)- หนังสือ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-
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ที่

7)

8)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แสดงความ
ยินยอมให้
ก่อสร้ างอาคาร
ชิดเขตที่ดนิ
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
เจ้ าของที่ดินด้ าน
ที่ชิดเขต
จานวน 1 ฉบับ
– สาเนาทะเบียน
บ้ านของเจ้ าของ
ที่ดนิ ด้ านที่ชิด
เขต จานวน 1
ฉบับ
กรณีเจ้ าของ
อาคารไม่ได้ มา
ยื่นขออนุญาต
ด้ วยตนเองหนังสือมอบ
อานาจพร้ อมติด
อากรแสตมป์
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
จานวน 1 ฉบับ
(กรณีที่เป็ น
อาคารที่มี

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ลักษณะ/ขนาด
อยูใ่ นประเภท
เป็ นวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
9) สาเนาหรื อ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาตผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
10) รายการคานวณ
โครงสร้ าง(กรณี
อาคารมีพื ้นที่ใช้
สอยเกิน 150
ตารางเมตร)
จานวน 3 ชุด
11) หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
จานวน 1 ฉบับ
(กรณีเข้ าข่าย
ต้ องควบคุมตาม
กฎกระทรวง)
12) สาเนาหรื อ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน 1 ฉบับ
13) แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน
จานวน 3 ชุด
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

16. ค่ าธรรมเนียม
ใบอนุญาตก่ อสร้ าง
ฉบับละ 20 บาท
หมายเหตุ ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ 10 บาท
หมายเหตุ ใบอนุญาตรือ้ ถอน
ฉบับละ 10 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ใบอนุญาตเคลื่อนย้ าย
ฉบับละ 10 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ใบรับรอง
ฉบับละ 10 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ 10 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่ อสร้ างหรือดัดแปลงอาคาร
1. อาคารสูงไม่ เกิน 2 ชัน้ หรื อสูงไม่ เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.50 บาท
2. อาคารสูงเกิน 2 ชัน้ แต่ ไม่ เกิน 3 ชัน้ หรื อสูงเกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท
3. อาคารสูงเกิน 3 ชัน้ หรื อสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 4 บาท
4. อาคารพิเศษ หรืออาคารที่จะต้ องมีพนื ้ รับนา้ หนักบรรทุกชัน้ ใดชัน้ หนึ่ง
เกิน 500 กก./ตารางเมตร ตารางเมตรละ 4 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 85

หมายเหตุ
-
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8)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่ อสร้ างหรือดัดแปลงอาคาร
5. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถสาหรั บอาคาร ตารางเมตรละ 0.50 บาท
6. ป้าย คิดตามพืน้ ที่ของป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท
7. ทางหรื อท่ อระบายนา้ รั ว้ รวมทัง้ ประตูรัว้ หรื อกาแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กอง ช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 13
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-
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คู่มือสาหรั บประชาชน: หนังสือยินยอมให้ ประกอบกิจการฟาร์ มเลีย้ งสัตว์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: หนังสือยินยอมให้ ประกอบกิจการฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พ.ร.บ.สภาตาบลและอบต. พ.ศ.2537 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ฉ .6 พ.ศ.2550 มาตรา 67(4)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน หนังสือยินยอมให้ ประกอบกิจการฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ 075-394-161 ต่อ 13/ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ประกอบกิจการฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ จะต้ องได้ รับหนังสือยินยอมให้ ประกอบกิจการฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น เพื่อประกอบการขอรับรองมาตรฐานฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)
3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ผู้ขออนุญาตยื่นคาร้ อง/
พร้ อมหลักฐาน
ตรวจสอบสถานที่
ออกหนังสือรับรอง

การพิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 2 วัน

หมายเหตุ

5 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

1 วัน
1 วัน

-

-

ระยะเวลา
ให้ บริการ

-

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
1
1
ฉบับ
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียน
1
1
ฉบับ
บ้ าน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

-

1

-

0

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนที่ที่ตงฟาร์
ั้ ม
เลี ้ยงสัตว์
แผนผังแสดงที่ตงั ้
ของโรงเรื อนและ
สิ่งก่อสร้ าง
รูปถ่ายแสดง
สภาพภายใน
ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
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หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(รวมทัง้
สิ่งก่อสร้ าง เช่น
รัว้ โรงพ่นน ้ายา
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-001
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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หมายเหตุ
ฆ่าเชื ้อโรค บ่อ
น ้ายาฆ่าเชื ้อโรค
สถานที่เก็บ
อาหาร ยาสัตว์
คอกสัตว์
สานักงาน ที่พกั
อาศัยและระบบ
บาบัดน ้าเสีย เป็ น
ต้ น)
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตการจาหน่ ายสินค้ าในที่สาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตการจาหน่ายสินค้ าในที่สาธารณะ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา การขออนุญาตการจาหน่ายสินค้ าในที่สาธารณะ
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
1 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตการจาหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทร 075-394-161 ต่อ 13/ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดมีความประสงค์จะจาหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ ไม่วา่ จะเป็ นการวางขายประจาที่หรื อ เร่ขายจะต้ อง
ได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคาร้ อง/พร้ อมหลักฐาน

5 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน

-

-

3)

การพิจารณา

ตรวจสอบสถานที่

1 วัน

-

-

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ออกใบอนุญาต/ชาระ
ค่าธรรมเนียม

1 ชัว่ โมง

-

-

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 2 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
1
1
ฉบับ
ประชาชน
2) บัตรประจาตัว
1
1
ฉบับ (หรื อสาเนา
ประชาชน
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้ชว่ ยจาหน่าย)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
รูปถ่ายขนาด
1x1.5 นิ ้ว
จานวน 3 รูป

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0
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จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

หน่ วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(รูปถ่ายหน้ าตรง
ครึ่งตัวไม่สวม
หมวก ไม่สวม
แว่น ทังของผู
้
้ รับ
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ที่

2)
3)

1)

2)

3)

4)

1)
2)
3)
4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ใบรับรองแพทย์
แผนที่สงั เขป
แสดงที่ตงั ้
จาหน่ายสินค้ า

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

1
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
ใบอนุญาตและ
ผู้ชว่ ยจาหน่าย)
(กรณีเร่ขายไม่
ต้ องมีแผนที่)

16. ค่ าธรรมเนียม
การจาหน่ ายสินค้ าโดยการเร่ ขาย
ค่ าธรรมเนียม 50บาท/ปี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ การวางขายประจาที่ มีขนาดพืน้ ที่ไม่ เกิน 4 ตารางเมตร ค่ าธรรมเนียม 50 บาท/ปี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ การวางขายประจาที่ มีขนาดพืน้ ที่ไม่ เกิน 4-10 ตารางเมตร ค่ าธรรมเนียม 100 บาท/ปี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ การวางขายประจาที่ มีขนาดพืน้ ที่มากกว่ า 10 ตารางเมตร ค่ าธรรมเนียม 500 บาท/ปี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ13
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
แบบ สณ.๑
คาขอรับใบอนุญาตเปนผูจาหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที…่ …………………………………
วันที…่ …เดือน…………….พ.ศ…………
ขาพเจา(นาย/นาง/น.ส.)……………………………….……………อายุ…………ป สัญชาติ…………………………………
เลขหมายประจาตัวประชาชนเลขที่............................................................... อยู บานเลขที่……..….….หมูท…ี่ ……....
ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………..ตาบล/แขวง…………………….……อาเภอ/เขต……………….…………
จังหวัด…………………..……………..…...โทรศัพท………………..….……………...โทรสาร……….…………………..….……………
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตเปนผูจาหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ (ระบุชนิดและประเภทของสินค้า)
.…….….………………………………….………..บริเวณที่จาหนายสินคา…………………….…..…………………….………………………
ตรอก/ซอย………….….…..…… ถนน……………………….ตาบล………………………….อาเภอ....................……………………….
จังหวัด........................................ จาหนายสินคาตั้งแตเวลา ............................... น. ถึงเวลา ................................. น.
มีผูชวยจาหนายสินคา รวม………………..คน คือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
พรอมทั้งไดแนบหลักฐานที่นามาประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาต
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจาหน่ายฯ
3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ของผู้รับใบอนุญาต และ
ผู้ช่วยจาหน่ายคนละ 3 รูป
4. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอใบอนุญาต และผู้ช่วยจาหน่าย
5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจาหน่ายสินค้า (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่)
ขอรับรองวาขอความในแบบคาขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต
(………………………………………)
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การรับแจ้ งการขุดดินถมดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้ งการขุดดินถมดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติการขุดดิ นและถมดิ น พ.ศ.2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จานวนคาขอที่มากที่สุด 1
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การรับแจ้ งการขุดดินถมดิน
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 13/ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ด้ วยกระทรวงมหาดไทย ได้ ออกกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรี ธรรมราช พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30
กันยายน 2556 และได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 131 ตอนที่ 6 ก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557
ดังนันองค์
้ การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ จึงขอบังคับใช้ พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 ครอบคลุมทัง้
ตาบลและผู้ใดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื ้นดินเกิน 3 เมตร หรื อพื ้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000
ตารางเมตร ให้ แจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด และผู้ใดประสงค์จะทาการถมดิน
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โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดนิ ต่างเจ้ าของที่อยูข่ ้ างเคียง และมีพื ้นที่เกิน 1,600 ตารางเมตร (หนึง่ ไร่)
ต้ องแจ้ งการถมดินต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ผู้ขอยื่นใบแจ้ ง (ขถด.1)/
พร้ อมหลักฐาน
2) การพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
เอกสาร/สถานที่
3) การลงนาม/
ออกใบรับแจ้ งการขุดดิน/
คณะกรรมการมีมติ
ถมดิน
4) ชาระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วัน

หมายเหตุ

5 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

4 วัน

-

-

1 วัน

-

-

5 นาที

-

-

ระยะเวลา
ให้ บริการ

-

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
1
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียน
1
บ้ าน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

-

0

1

รายการเอกสารยื่น หน่ วยงานภาครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบ ขถด.1 (ใบแจ้ ง
การขุดดิน/ถมดิน)
เอกสารสิทธิ์ (โฉนด
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ที่

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(-พร้ อมด้ วย
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน และ
สาเนาทะเบียน
บ้ าน)
(สาเนา
ใบอนุญาตเป็ น
ผู้ประกอบ

รายการเอกสารยื่น หน่ วยงานภาครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ที่ดนิ ,นส. 3 ก. , นส.
3,อื่น ๆ )
แผนผังแสดงบริเวณ
ที่จะทาการขุดดิน/ถม
ดิน
แบบแปลน,รายการ
ประกอบแบบแปลน
และรายการคานวณ
หนังสือรับรองการ
ออกแบบและ
คานวณการขุดดิน/
ถมดิน
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
หนังสือยินยอมที่จะ
ปฏิบตั ไิ ม่ให้ เกิด
ความราคาญต่อการ
ใช้ รถใช้ ถนนในการ
ขุดดิน/ถมดิน
หนังสือยินยอมให้ ทา
การขุดดิน/ถมดิน
(จากเจ้ าของที่ดนิ )

หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคุม
งานขุดดิน/ถมดิน
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ที่

รายการเอกสารยื่น หน่ วยงานภาครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
(วิศวกรรมควบคุม) -

10) หนังสือยินยอมให้ ทา
การขุดดิน/ถมดิน
ของเจ้ าของที่ดนิ
บริเวณใกล้ เคียงทุก
รายที่มีพื ้นที่ตดิ กัน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมของผู้
ควบคุมงาน)
(สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
และสาเนา
ทะเบียนบ้ าน)

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ประเภท ค่ าธรรมเนียม
1.1 ใบรับแจ้ ง การขุดดิน หรือถมดินฉบับละ 500 บาท
1.2 ค่ าคัดสาเนา หรือถ่ ายเอกสาร หน้ าละ 1 บาท
1.3 ค่ ารับรองสาเนา หน้ าละ 5 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าใช้ จ่าย
2.1 ค่ าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินให้ จ่ายเท่ าที่จาเป็ นและใช้ จ่ายจริง
2.2 ค่ าเบีย้ เลีย้ งในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน ให้ จ่ายเท่ าที่จาเป็ นตามระเบียบ
ของทางราชการแก่ ผ้ ูทางานเท่ าอัตราของทางราชการ
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 13
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้รับฟั งความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ 97
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ใบแจ้ งการขุดดินหรื อถมดินตามพ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
แบบ ขถด.1

ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

เลขรับที่ ................................
วันที่.....................................
ลงชื่อ....................ผู้รับคาขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า....................................................................................................................................เจ้าของที่ดนิ /ผู้ครอบครองที่ดิน/
ตัวแทน
เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่..........................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.................
หมู่ที่...............ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.........................
เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................
เลขทะเบียน...................................มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย...................................ถนน............................
หมู่ที่.......................ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................
โดย.........................................................................................................ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูแ้ จ้งอยู่บ้านเลขที่..........
ตรอก/ซอย..............................................ถนน..................................หมู่ที่.................ตาบล/แขวง.................................................
อาเภอ/เขต...................................................จังหวัด....................................................
มีความประสงค์จะทาการขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทาการขุดดิน/ถมดิน ณ......................................................ตรอก/ซอย................................................................
ถนน.........................................หมูท่ ี่.................ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส.3 เลขที่ / ส.ค.1 เลขที่/อื่น.....................................................
เป็นที่ดินของ.................................................................................................................................................................................
ข้อ 2 ทาการขุดดิน/ถมดิน โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม.......................เมตร พื้นที่...............ตารางเมตร
เพื่อใช้เป็น............................................................................................................................................................โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียง
ดังนี้
ทิศเหนือ...............................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.............................เมตร
ทิศใต้....................................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.............................เมตร
ทิศตะวันออก........................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.............................เมตร
ทิศตะวันตก...........................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน............................เมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 3 โดยมี.................................................................................เลขทะเบียน................................เป็นผู้ควบคุมงาน
ข้อ 4 กาหนดแล้วเสร็จภายใน...............วัน โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันที่.........เดือน...........................พ.ศ................
และจะแล้วเสร็จวันที่..................เดือน.....................................................พ.ศ.............................
ข้อ 5 พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
แผนผังบริเวณที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง พร้อมทั้งวิธีการ
ขุดดินหรือถมดิน จานวน.........................ชุด ชุดละ................................แผ่น
รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสว่ นได้เสียเกี่ยวกับทีด่ ินที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน
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-2สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน............................
ฉบับ
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอานาจรับรอง (กรณีที่นติ ิบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง
ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
จานวน
...................ฉบับ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ของตัวแทนผู้แจ้ง
ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว (กรณีมีการมอบอานาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)
รายการคานวณ 1 ชุด จานวน..............................แผ่น
หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคานวณการขุดดิน/ถมดิน จานวน...............................ฉบับ พร้อมทั้งสาเนาบัตร
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน....................ฉบับ (กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
สาเนาโฉนดที่ดิน เลขที/่ น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่..........................................................................ทีจ่ ะทาการขุดดิน/
ถมดินขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน.................................ฉบับ
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ บุคคล
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอานาจรับรอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของของที่ดิน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน............................. ....ฉบับ
(กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอื่น)
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จานวน........................ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
จานวน..............ฉบับ (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ
........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. 2543
(ลายมือชื่อ)..........................................................................
(..................................................)
ผู้แจ้ง

หมายเหตุ(1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอติดตัง้ ประปา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอติดตังประปา
้
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ข้ อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ เรื่ องการใช้
น ้าประปาขององค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
5 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 3
จานวนคาขอที่มากที่สุด 10
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอติดตังประปา
้
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองช่อง องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 13/ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ด้ วยองค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ ได้ จดั ทาข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ เรื่ อง การใช้
น ้าประปาขององค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ พ.ศ.2550 ซึง่ ผู้ใดประสงค์จะใช้ น ้าประปาจะต้ องทาสัญญาการใช้
น ้าประปากับองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ และจะต้ องติดตังมาตรวั
้
ดน ้าให้ เรี ยบร้ อย
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ผู้ขออนุญาตยื่นคาร้ อง/
พร้ อมหลักฐาน
2) การพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบสถานที่
3) การพิจารณา
ดาเนินการติดตัง้
4) ชาระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วัน
1)

หมายเหตุ

5 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

2 วัน
3 วัน
5 นาที

-

(กองคลัง)

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

-

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
0

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1
1

หน่ วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ
ฉบับ

-

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมขออนุญาตติดตัง้ มาตรนา้ จานวน 20 บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ โทร 075-394-161 ต่อ 11
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซต์ www.tonhong. go.th
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
คาร้องขอติดตั้งประปา (กรณีติดตั้งมาตรใหม่)
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
วันที่.......................................................
ข้าพเจ้า........................................................................................อยู่บ้านเลขที่. ................หมู่ที่.........................
ถนน...................................ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช อาชีพ.......................................
ข้าพเจ้า ขอติดตั้งประปาที่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่................ถนน.........................................................
ตาบล ทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวนอาคารที่ติดตั้ง จานวน................................หลัง
โดยใช้มาตรวัดน้าของการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง................................นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง สถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้าประปา อยู่ใกล้เคียงกับ
....................................................................................หากขัดข้องโปรดติดต่อ
.................................................................................................................... ......................................
บ้านที่ติดตั้งมาตร
( ) เป็นบ้านของข้าพเจ้าเอง
( ) ให้ผู้อื่นอยู่อาศัยหรือเป็นบ้านเช่าของ...................................................................
ในการติดตั้งดังกล่าว ข้าพเจ้าได้นาเอกสารยินยอมของข้าพเจ้าและเจ้าบ้านมาประกอบ ภายในอาคารมีผู้
อาศัยจานวน......................คน
การติดตั้งมาตรวัดน้าของข้าพเจ้า

( ) อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
( ) อยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์

ในการติดตั้งมาตรวัดน้าประปานี้ ข้าพเจ้าขอให้คายินยอมว่าจะปฏิบัติตามระเบียบขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทอนหงส์ ว่าด้วยการใช้น้าประปา พ.ศ. 2550 และถ้าผิด ระเบียบหรือขัดกับข้อตกลง ข้าพเจ้ายินยอมให้
องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ เรียกค่าเสียหายจากการใช้น้า หรือจากการกระทาของข้าพเจ้าได้ทุกกรณี พร้อมนี้
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบคาร้องมาด้วยแล้ว ดังนี้
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
( ) อื่น ๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
(ลงชื่อ).............................................................ผู้ขออนุญาต
(........................................................)
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ใบยื่นคาร้องขออนุญาตใช้น้าประปา (กรณีติดตั้งมาตรแล้ว)
เลขที่...........................................
วันที่.....................................................
ข้าพเจ้า......................................................................................อยู่บ้านเลขที่...... ..................หมู่ที่......................
ถนน...................................ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช อาชีพ........................................
ขอรับอนุญาตต่อท่อจาหน่ายน้าจากองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ ตามข้อความต่อไปนี้
ขอรับน้าประปาเข้าบ้านเลขที่.........................หมู่ที่..............ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
.............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……
เพื่อทาการใช้น้าประปา โดยมี...................................................................................................เป็นเจ้าของบ้านและ
ภายในบ้านมีคนอยู่รวมทั้งสิ้น จานวน..................คน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้ทาการต่อท่อจาหน่ายน้า เพื่อใช้ในบ้านด้วย
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ขออนุญาต
(....................................................)
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บันทึกต่อท้าย ว่าด้วยการใช้น้าประปา
ข้าพเจ้า ขอให้ถ้อยคาว่า พื้นที่ที่ข้าพเจ้าได้ชี้แนวเขตให้กับเจ้าหน้าที่กองการประปา ทาการสารวจเพื่อวางท่อ
เมนประปา เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า ซึ่งไม่มีปัญหาใด ๆ ในการวางท่อประปา หากในโอกาสต่อไปถ้ามี
กรณี ข้อกฎหมาย หรือปัญหาเกี่ยวกับที่ดินที่วางท่อเมนตรงนี้ ข้าพเจ้าเป็นรับผิดชอบทุกอย่างและให้อานาจหน้าที่กับ
เจ้าหน้าที่การประปา ในการงดการใช้น้าและรื้อถอนอุปกรณ์ประปา โดยที่ข้าพเจ้าไม่เรียกร้องผลประโยชน์ประการใด
ทั้งสิ้น
ระเบียบการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ (ข้อ 10) บรรดาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่
วางไว้ก่อนเข้ามาตรวัดน้า นอกเขตบ้านหรือบนถนน ซึ่งผู้ขอใช้น้าประปาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหรือองค์การ
บริหารส่วนตาบลทอนหงส์ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ในการติดตั้งนั้น จะตกเป็นสมบัติของการประปาองค์การบริหารส่วน
ตาบลทอนหงส์ ส่วนท่อและอุปกรณ์จากมาตรวัดน้าเข้าในเขตบ้านหรือมาตรเป็นสมบัติของผู้ใช้น้า
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ขอใช้น้า
(.........................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................
(.......................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(..................................................)
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หนังสือสัญญาขออนุญาตใช้น้าประปา
สัญญาเลขที่.............../..................
หนังสือฉบับนี้ เขียนที่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ เมื่อวันที่.................เดือน.................พ.ศ
............... ข้าพเจ้า................................................................................(ซึ่งเป็นผู้ขออนุญาตติดตั้งประปา) ปัจจุบันอยู่
บ้านเลขที่. ....................หมู่ที่. .............ถนน...................................ตา บลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวั ด
นครศรีธรรมราช
ข้าพเจ้ า ขอให้ องค์การบริห ารส่ วนตาบลทอนหงส์ วางท่อเมนประปาส าหรับส่ งน้าประปาเข้าบ้านเลขที่
......................หมู่ที่...............ถนน....................................................ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี ข้าพเจ้ายอมรับและ
ปฏิบัติตามสัญญาดังข้อความต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้ายอมให้สัญญาว่า จะไม่ทาการซ่อมแซม หรือดัดแปลง หรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง กับท่อ
เมนที่ทาการต่อเข้าไปจนถึงเครื่องกั้นน้า
2. ในระหว่างเวลาที่ใช้หนังสือสัญญานี้อยู่ ถ้ามีน้ารั่วไหลเปลืองไป ( ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้าเข้าไป )
เวลาหนึ่งเวลาใด น้าที่เปลืองไปนั้นจะเป็นเพราะท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้าเข้าไปชารุดด้วยเหตุไม่ได้ทาการซ่อมแซมก็ตาม
ข้าพเจ้ายินยอมใช้เงินแก่องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ ตามจานวนตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดทดแทนน้าที่รั่ว
เปลืองไปนั้น
3. แม้เวลาหนึ่งเวลาใด ในระหว่างที่ใช้หนังสือสัญญานี้ ถ้าพนักงานคนหนึ่งคนใดขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ทอนหงส์ ทราบว่ามาตรน้าแตกชารุด หรือผู้หนึ่งผู้ใดทาลายเสียก็ดี ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ข้าพเจ้ายินดี
ชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ ตามควรแก่กรณี
4. ข้าพเจ้ายินยอมและรับว่า หากข้าพเจ้าละเลย และไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่กล่าวได้ในหนังสือสัญญา ฉบับ
นี้ แม้ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ มีอานาจที่จะเลิกส่ง น้าในอาคารหลังนี้ และ
ยกเลิกหนังสือสัญญาฉบับนี้เสีย ตามจานวนเงินที่ค้างชาระต่าง ๆ ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
ทอนหงส์ ที่ค้างในเวลานั้น จะมากน้อยเท่าใดองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ มีสิทธิ์เรียกเก็บได้จากข้าพเจ้า เมื่อ
ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามก็ให้ดาเนินการตามคดีฟ้องร้องต่อศาล หรือบังคับชาระหนี้จากข้าพเจ้าได้
5. เมื่อจาเป็นข้าพเจ้าจะยอมให้องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ ซึ่งมีหน้าที่เข้าไปในอาคารเพื่อทาการ
ตรวจสอบมาตรวัดน้า หรือท่อที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ได้ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก
6. ข้าพเจ้ายอมใช้เงินค่าน้า ตามตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดน้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ ได้
ติดตั้งให้ไว้เพื่อสาหรับวัดจานวนทั้งที่ใช้และยอมเสียค่าบารุงรักษามาตรวัดน้า ตามอัตราที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ทอนหงส์ กาหนดไว้ในข้อบังคับ อัตราอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งอาจจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป
/7. ข้าพเจ้า...
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-27. ข้าพเจ้ายินยอมชาระเงิน เพื่อเป็นการบารุงรักษามาตรวัดน้าขององการประปาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทอนหงส์ เป็นจานวนเงินที่องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ กาหนด
8. ข้าพเจ้ายินยอมเสียค่าธรรมเนียมทุกครั้ง ในเมื่อข้าพเจ้าขอให้ต่อท่อส่งน้า
9. ข้าพเจ้ายอมรับระเบียบว่าด้วยการใช้น้าประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ พ.ศ.2550 เป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติทุกประการ
สัญญาใช้น้านี้ได้ทาขึ้นเป็น 2 ฉบับ ซึ่งมีข้อความตรงกันและคู่สัญญาได้ทราบข้อความโดยละเอียด จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ขออนุญาต
(.....................................................)
(ลงชื่อ)............................................................
(............................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
(ลงชื่อ)..........................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)..........................................................พยาน
(.....................................................)
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนา้ มัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริ การน ้ามัน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงือ่ นไขเกี ่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี ่ยวกับ
การประกอบกิ จการน้ามันเชื ้อเพลิ งพ.ศ. 2556
2) ประกาศกรมธุรกิ จพลังงานเรื ่องกาหนดสถานทีแ่ จ้งการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 2 สถานที ่ยืน่ แบบคา
ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2556
3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื ่องหลักเกณฑ์และวิ ธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิ ดตามกฎหมายแก่
ผูไ้ ด้รับความเสียหายจากภัยอันเกิ ดจากการประกอบกิ จการควบคุมประเภทที ่ 3 พ.ศ. 2557
4) พ.ร.บ. ควบคุมน้ามันเชื ้อเพลิ ง พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การแจ้ งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้ามันเชื ้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน ้ามัน
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กอง ช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 13/ติ ดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีภารกิจที่ได้ รับการถ่ายโอนจากกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมน ้ามัน
เชื ้อเพลิง พ.ศ.2542 โดยมีอานาจหน้ าที่ในการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ 1 ได้ แก่กิจการที่สามารถ
ประกอบการได้ ทนั ที การรับแจ้ งการประกอบกิจการและการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ 2 ได้ แก่กิจการที่เมื่อ
จะประกอบการต้ องแจ้ งให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ทราบก่อนการรับแจ้ งการ ประกอบกิจการ การตรวจตรา และการ
อนุญาต กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ได้ แก่กิจการที่ต้องได้ รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขออนุญาตยื่นคาร้ อง/
5 นาที
พร้ อมหลักฐาน
2) การพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
5 วัน
เอกสาร/สถานที่
3) การพิจารณา
ออกใบอนุญาต
1 วัน
4) การพิจารณา
ออกใบอนุญาต
1 วัน
5) การพิจารณา
แจ้ งผู้ขออนุญาตชาระ
1 วัน
ค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ส
าเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียน
0
1
ฉบับ
บ้ าน
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)
4)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

-

รายการเอกสารยื่น หน่ วยงานภาครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่ออกให้ ไม่
เกิน ๖ เดือน (กรณี
นิตบิ คุ คล)
หนังสือมอบอานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมสาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบ
อานาจ
สาเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
สาเนาสัญญา
ประกันภัยหรื อ
กรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผ้ ไู ด้ รับ
ความเสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๓
(ให้ นามายื่นก่อน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
109

110/120

1)

2)

3)

4)

ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ การอนุญาตให้ ใช้ ขวดนา้ มัน กระป๋องนา้ มัน หรือถังนา้ มันเพื่อเก็บนา้ มัน ภายในสถานีบริการนา้ มัน
ให้ คิดค่ าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของนา้ มันแต่ ละชนิด ดังต่ อไปนี ้
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ((ก) น้ามันชนิ ดไวไฟน้อย
ปริ มาณรวมไม่เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐ บาทปริ มาณที ่เกิ นจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร
ให้คิดค่าธรรมเนี ยมในอัตรา ๒๐ บาทต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐
ลิ ตร
(ข) น้ามันชนิ ดไวไฟปานกลาง
ปริ มาณรวมไม่เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕๐ บาทปริ มาณที ่เกิ นจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร
ให้คิดค่าธรรมเนี ยมในอัตรา ๒๕ บาทต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐
ลิ ตร
(ค) น้ามันชนิ ดไวไฟมาก
ปริ มาณรวมไม่เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐๐ บาทปริ มาณที ่เกิ นจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร
ให้คิดค่าธรรมเนี ยมในอัตรา๓๐ บาทต่อปริ มาณ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร เศษของ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
การอนุญาตให้ ใช้ ขวดนา้ มัน กระป๋องนา้ มัน หรือถังนา้ มันเพื่อเก็บนา้ มัน นอกสถานีบริการนา้ มั น ให้
คิดค่ าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของนา้ มันแต่ ละชนิด ดังต่ อไปนี ้
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ((ก) น้ามันชนิ ดไวไฟน้อย
ปริ มาณรวมไม่เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐๐ บาท
ปริ มาณทีเ่ กิ นจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาทต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร เศษของ
๑๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
(ข) น้ามันชนิ ดไวไฟปานกลาง
ปริ มาณรวมไม่เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ บาท
ปริ มาณทีเ่ กิ นจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาทต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
(ค) น้ามันชนิ ดไวไฟมาก
ปริ มาณรวมไม่เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐๐ บาท
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5)

6)

ปริ มาณทีเ่ กิ นจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาทต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
การอนุญาตให้ ใช้ ถังเก็บนา้ มันซึ่งไม่ รวมถึงถังเก็บนา้ มันใต้ พืน้ ดิน ให้ คิดค่ าธรรมเนียมตามชนิดของ
นา้ มันและปริมาตรของถัง ดังต่ อไปนี ้
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ก) น้ามันชนิ ดไวไฟน้อย
ปริ มาตรไม่เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๔๐๐ บาท
ปริ มาตรทีเ่ กิ นจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาทต่อปริ มาตร ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
(ข) น้ามันชนิ ดไวไฟปานกลาง
ปริ มาตรไม่เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๖๐๐ บาท
ปริ มาตรทีเ่ กิ นจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาทต่อปริ มาตร ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
(ค) น้ามันชนิ ดไวไฟมาก
ปริ มาตรไม่เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๘๐๐ บาท
ปริ มาตรทีเ่ กิ นจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาทต่อปริ มาตร ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
ยกเว้นน้ามันดิ บหรื อสิ่ งอืน่ ทีใ่ ช้เป็ นวัตถุดิบในการกลัน่ หรื อผลิ ตน้ามัน ให้คิดค่าธรรมเนี ยมในอัตรา ๔๐ บาทต่อ
ปริ มาตร ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
(ง) ในกรณี ทีม่ ี การอนุญาตให้ใช้ถงั เก็บน้ามันอันมี ลกั ษณะแบ่งเป็ นช่องสาหรับใช้เก็บน้ามันชนิ ดไวไฟน้อย ชนิ ด
ไวไฟปานกลาง หรื อชนิ ดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมสาหรับถังเก็บน้ามันนีใ้ นอัตราของถังเก็บน้ามันชนิ ดทีไ่ วไฟ
มากทีส่ ดุ
การอนุญาตให้ ใช้ ถังเก็บนา้ มันใต้ พนื ้ ดิน ให้ คิดค่ าธรรมเนียมตามชนิดของนา้ มันและปริมาตรของถัง
ดังต่ อไปนี ้
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ก) น้ามันชนิ ดไวไฟน้อย
ปริ มาตรไม่เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐ บาท
ปริ มาตรทีเ่ กิ นจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาทต่อปริ มาตร ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
(ข) น้ามันชนิ ดไวไฟปานกลาง
ปริ มาตรไม่เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๕๐ บาท
ปริ มาตรทีเ่ กิ นจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาทต่อปริ มาตร ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
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(ค) น้ามันชนิ ดไวไฟมาก
ปริ มาตรไม่เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๓๐๐ บาท
ปริ มาตรทีเ่ กิ นจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาทต่อปริ มาตร ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
(ง) ในกรณี ทีม่ ี การอนุญาตให้ใช้ถงั เก็บน้ามันใต้พืน้ ดิ นอันมี ลกั ษณะแบ่งเป็ นช่องสาหรับใช้เก็บน้ามันชนิ ดไวไฟ
น้อย ชนิ ดไวไฟปานกลาง หรื อชนิ ดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมสาหรับถังเก็บน้ามันนี ้ในอัตราของถังเก็บน้ามัน
ชนิ ดไวไฟมากทีส่ ดุ
7) การอนุญาตให้ ใช้ ถังขนส่ งนา้ มันที่มีปริมาตรไม่ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้ คิดค่ าธรรมเนียมในอัตราถังละ
๒๕๐ บาท
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 8) การอนุญาตให้ ใช้ ระบบการขนส่ งนา้ มันทางท่ อ ให้ คิดค่ าธรรมเนียมตามปริมาตรรวมของท่ อดังต่ อไปนี ้
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 9) การอนุญาตให้ ใช้ ระบบการขนส่ งนา้ มันทางท่ อ ให้ คิดค่ าธรรมเนียมตามปริมาตรรวมของท่ อดังต่ อไปนี ้
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ก) ปริ มาตรไม่เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ บาท
(ข) ปริ มาตรทีเ่ กิ นจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาทต่อปริ มาตร ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิ ตร
๙. การต่ออายุใบอนุญาต ให้คิดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ข้อ ๑, ๓,๔, ๕, ๖, ๗, ๘ แล้วแต่กรณี
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กอง ช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 13
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์
หมายเหตุ -
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
เขียนที่........................................................

........................................................
วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ....................
เรื่อง ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง/.........................................................
เรียน ...................................................................................
ด้วยข้าพเจ้า ..........................……………………………………………………..…………………………...............
มีความประสงค์ขอ
รับใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง
ตามแบบ ธพ.น.1.,ธพ.น.1.ข,ธพ.ป.1
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตามแบบ ธพ.น.3.
แก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตฯ ตามแบบ ธพ.น.4.
โอนใบอนุญาตฯ
ตามแบบ ธพ.น.5.
ใบแทนใบอนุญาตฯ
ตามแบบ ธพ.น.6.
อื่น ๆ……………………………………
เพื่อการ
จาหน่าย
ใช้เองในกิจการ
กิจการควบคุมประเภท
ที่ 2
ที่ 3
ณ สถานีบริการฯ ประเภท………………………………ลักษณะที…่ ………….........................….
สถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่…………………………………………………………..
คลังน้ามันฯ/................................................................................................................. ...
ชื่อทางการค้า……………………………………..........………………………………………………………………………...........……….
ตั้งอยู่เลขที่……………………………………หมู่ท…ี่ …………………..ตรอก/ซอย…………………...…………………..………..……
ถนน…………………………………แขวง/ตาบล………………………….เขต/อาเภอ……………………………………………….…..
จังหวัด………………………………โทรศัพท์.............................................โดยมีรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมแบบคาขอฯ ฉบับนี้
สถานที่ติดต่อเลขที่…………………….หมู่ท…ี่ ……………ตรอก/ซอย……………………….….…………….
ถนน…………………………………แขวง/ตาบล………………………….เขต/อาเภอ…………………………….……………………..
จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.....................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(

)
ผู้มีอานาจลงนาม

หมายเหตุ ในกรณีมีการมอบอานาจให้แนบใบมอบอานาจติดอากรแสตมป์ด้วย
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แบบ ธพ.น.๓

คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
กรมธุรกิจพลังงาน

....................................
....................................
)สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่(

เรยน อธิบดกรมธุรกิจพลังงาน / ........................................ วันที.่ ......... เดือน.................. พ.ศ. ..............ผ(
คาแนะนาในการกรอกแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
๑) ให้ทาเครื่องหมาย / ลงใน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/ลงบนเส้นประ
ส่วนท่ ๑: ข้อมูลของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ได้รับมอบอานาจ
๑. ผู้ได้รบั ใบอนุญาต
๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
๑.๒ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………………...........
๑.๓ เลขประจาตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
๑.๔ ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญาต
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร …………...……………...…….…………...………หมู่ที่ ….........
ซอย …….…….........…….…….. ถนน ………...................................................ตาบล/แขวง ………..............……………………..
อาเภอ/เขต …….…..……………………….. จังหวัด …….........…….....……………..….รหัสไปรษณีย.์ …......................................
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…..…..……….…..…… มือถือ.…….………………….…..
e-mail …………......……………………………………………………….. website ……..…..…………………..…………….……………….…
๒. ใบอนุญาต เลขท.่ ...............................................หมดอายุวันท่..........เดือน................................. พ.ศ. ..................
๓. ผู้รับมอบอานาจ (ถ้าม)
นาย นาง นางสาว คานาหน้า.…………………ชื่อ………………………………………………………………….……....…………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร ……………………...…….…………....หมู่ที่ …................…….
ซอย …….…….......……….…….. ถนน ………..................................................ตาบล/แขวง ………..............………….………….
อาเภอ/เขต ……....………….…..…………….. จังหวัด …….....…….....……………..…………....…………รหัสไปรษณีย.์ …...............
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..…….…..…..……… ต่อ ……….……… มือ
ถือ…….….…….………………………....e-mail ………………....................................................................................................
๔. ผู้ติดต่อประสานงาน
นาย นาง นางสาว คานาหน้า.……………………ชื่อ…………………………………………….………....…………………..
โทรศัพท์ ………………….…......…..…. ต่อ …………...…. โทรสาร …....…..………..….…..…..……… ต่อ ……….………………….… มือ
ถือ………………………………………………….....e-mail ....................................................................................................
หน้า ๑ จาก ๒
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แบบ ธพ.น.๓
ส่วนท่ ๒: เอกสารหลักฐานท่ใช้ประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
๕. เอกสารหลักฐานท่ใช้ประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลทีอ่ อกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบคุ คล)
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตากฎหมาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นามายื่นก่อนจารณออกใบอนุญาต)
อื่นๆ (ถ้ามี) ..................................................................................................................................................................
ส่วนท่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ
๖. รายการท่ขอต่ออายุใบอนุญาต
สถานีบริการน้ามัน ประเภท........................................................ ลักษณะที.่ .................................................................
ชื่อสถานระกอบการ…………………………………………………...........…………………………………………………..……………………………..
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคา…………………......………หมู่ท…ี่ …………………………………….......
ซอย …….……..….........….…….. ถนน ..……......................................................ตาบล/แขวง ………..............………….……………
อาเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..………………….รหัสไปรษณีย์ ..............………………
สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่ สาม
ชื่อสถานประกอบการ.………………………………………………….................................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร.…….……………………………......………หมู่ท…ี่ …….................…
ซอย …….…….......……….........….…….. ถนน ..……........................................ตาบล/แขวง ………..............………….………………
อาเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....……………..รหัสไปรษณีย์ ……….…...............……………………….
คลังน้ามัน
ชื่อสถานประกอบการ…..…………………………………………………..............................................................................................
เลขที่ …………………... ห้อง ….……..…… ชั้น ……………… อาคาร..…….……………………………......………หมู่ที่ ………………………ซอย
…….…….......……….........….…….. ถนน ..……..............................................ตาบล/แขวง ………..............………….…………
อาเภอ/เขต …….…..…………………….. จังหวัด …….........…….....………………….รหัสไปรษณีย์ ……….…...............…………………
ระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ ...............................…............................................................................................. .......
ถังขนส่งน้ามัน หมายเลข
ทะเบียนรถ
คัสซี แคร่รถไฟ ..............................…...................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบคาขอต่อ
อายุใบอนุญาตโดยเฉพาะสิทธิใช้ที่ดิน มิได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม และขอรั บรองว่าเอกสารหลักฐาน
และข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ได้รับใบอนุญาต
(
)
วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ.…………….
หน้า ๒ จาก ๒
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การซ่ อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พ.ร.บ.สภาตาบลและอบต. พ.ศ.2537 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ฉ .6พ.ศ.2550 มาตรา 68(2)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
5 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จานวนคาขอที่มากที่สุด 1
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 13/
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เป็ นบริการขันพื
้ ้นฐานที่ประชาชนพึงได้ รับจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพราะเป็ น
สิ่งจาเป็ นในการดารงชีวิตของประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะจึงเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึง่ ที่มีสว่ นช่วยลดการเกิดปั ญหาอุบตั เิ หตุบนท้ องถนน ปั ญหาการ
มัว่ สุมของเยาวชน และปั ญหาการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ในยามวิกาล เช่น การลักขโมย ฉกชิง วิ่งราว ทาร้ าย
ร่างกาย ฯลฯ เป็ นต้ น ซึง่ การให้ บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแก่ประชาชน เป็ นภารกิจหน้ าที่สาคัญประการหนึง่
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ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เมื่อไม่ได้ รบความสะดวกในการใช้ ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะก็จะมีการรับแจ้ งจาก
ประชาชน เพื่อดาเนินการแก้ ไขปั ญหา ซ่อมเปลี่ยน ปรับปรุงและบารุงรักษา ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ สามารถใช้
งานได้ อยูเ่ สมอ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ผู้ขออนุญาตยื่นคาร้ อง/
พร้ อมหลักฐาน
ตรวจสอบสถานที่

การลงนาม/
ดาเนินการซ่อมแซม
คณะกรรมการมีมติ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 2 วัน

หมายเหตุ

5 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

1 วัน

-

-

1 วัน

-

-

ระยะเวลา
ให้ บริการ

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
1) บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
0
1
ฉบับ

-

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 117

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

118/120

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 075-394-161 ต่อ 13
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.tonhong.go.th
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลทอนหงส์
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
หมู่ที่ 9 อาเภอพรหมคีรี นศ 80320
วันที่.................เดือน..................................พ.ศ............
เรื่อง ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
ข้าพเจ้า..................................................................................ตาแหน่ง (ถ้ามี)....................................
บ้านเลขที่.................หมู่ที่.................ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ขอแจ้งซ่อม
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่.................. ดังนี้
1. ถนนสาย..........................................................................................จานวน.............จุด
2. ถนนสาย..........................................................................................จานวน.............จุด
3. ถนนสาย..........................................................................................จานวน.............จุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)................................................ผู้แจ้งซ่อม
(...............................................)
ลงชื่อ..............................................ผู้รับแจ้ง
(........................................)
........................................
- ตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดดังนี้
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบ
(..............................................)
นายช่างไฟฟ้า
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ความเห็น ผอ.กองช่าง
.................................................................

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
............................................................................

(..................................................)
ผู้อานวยการกองช่าง

(......................................................)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์

 อนุมัติ เบิกวัสดุทาการซ่อมแซมต่อไป
 อื่น ๆ..................................................................................................................................

(...................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
 ดาเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก...............................................................................................................
(..................................................)
นายช่างไฟฟ้า
วันที่...............................................................
-

ทราบ

(........................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
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