คู่มือสาหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คานา
พระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม
มาตรา 7 ได้กาหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือ
สาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ ขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ
คาขอ...” โดยมีเป้าหมาย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผย
ขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบล
บางแขม จึงได้จัดทา “คู่มือสาหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบล

บางแขม

สารบัญ
1.ที่มา

1

2.วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน

2

3.คาจากัดความ

2

4.แนวคิดและหลักการ

2

4.1 ความหมายของคู่มือสาหรับประชาชน
4.2 ขอบเขตการดาเนินการ
4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
4.4 เป้าหมายของการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
5.ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
6.งานที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

4-5

การจดทะเบียนพาณิชย์

6-10

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

11-15

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ

16-20

การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

21-25

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

26-30

การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

31-35

การรับชาระภาษีป้าย

36-39

การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

40-46

การรับชาระภาษีบารุงท้องที่

47-49

การขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

50-54

การใช้น้าประปา
การขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย

55-57
58-60

ภาคผนวก
 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

1
การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
1.ที่มา
เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจานวนมาก กาหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต
ดาเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กาหนดระยะเวลา เอกสาร
และหลักฐานที่จาเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทาให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการ
สร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน
เวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้
ใช้อานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่อง
เร่งด่วน สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ได้นาร่าง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.. ...ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงลงพระปรมาภิไธย เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2558 และมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กาหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต
ผู้อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี)
ในการยื่นคาขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับคาขอ และจะกาหนดให้ยื่นคาขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคาขอด้วยตนเองก็ได้
มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือสาหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดให้ยื่น
คาขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้สาเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสาเนาให้
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนด้วย
มาตรา 7 วรรคสาม กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กาหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให้ผู้อนุญาตดาเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
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มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
2.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3.คาจากัดความ
“การบริการประชาชน” หมายถึง การดาเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้วเสร็จ
ตามคาขอ การยื่นคาขอนี้เป็นการยื่นคาขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดให้
ผู้รับบริการต้องยื่นคาขอก่อนดาเนินการใด ได้แก่การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ
“หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่
4.แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการของการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้นาหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นหลักการ
สาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชน
ทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสาคัญคือ การคานวณความสะดวกให้แก่ประชาชน
4.1 ความหมายของคู่มือสาหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ใน
การติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จาเป็น
อย่างไร เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
4.2 ขอบเขตการดาเนินการ หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้
ประชาชนต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะดาเนินการใดๆ ต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนมี
วัตถุประสงค์ดังนี้.1) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอ สถานที่ให้บริการ
2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
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4.4 เป้าหมายของการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
หน่วยงานของรัฐทีม่ ีงานบริการประชาชนทีม่ ีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ประชาชน
ต้องมายื่นขออนุญาตก่อนดาเนินการใด มีการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน และนาไปใช้ในการให้บริการประชาชน
5.ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
-ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน
-ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส
-ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
-มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (
Feedback)
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ
-ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต
คอรัปชั่น
- สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อนามาปรับปรุงการ
ให้บริการ
- พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ
-ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
-เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

คู่มือสาหรับประชาชน/งานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

4

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1.สานักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
โทรศัพท์: 034-961-688-9
โทรสาร : 034-961-98809 ต่อ 26
เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์จะร้องเรียนร้องทุกข์กรณีที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเรื่องที่ร้องเรียน ร้องทุกข์ต้องอยู่ใน
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแขมที่สามารถดาเนินการช่วยเหลือแก้ไขและดาเนินการได้ โดยผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์สามารถมาร้องทุกข์ด้วยตนเองหรือทาเป็นเอกสารเพื่อขอความช่วยเหลือ อาจนาหลักฐานมา
ประกอบเพื่อใช้ในการขอรับความช่วยเหลือ เช่นภาพถ่าย บันทึกการประชุม เป็นต้น
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อมูลด้วยตนองหรือทาเป็นหนังสือ

งานกฎหมายและคดี

2.เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ นาเสนอข้อมูลตามขั้นตอน

สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

3.ผู้บริหารพิจารณาสั่งการตามอานาจหน้าที่
ระยะเวลา
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบผลการดาเนินการภายใน 7 วัน หรือตามแต่เรื่องราวร้องทุกข์นั้น ๆ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารประกอบยื่น
1.หนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ที่ผู้ร้องเรียนจัดทาด้วยตนเอง หรือแจ้งด้วยวาจา
2.แบบคาร้องทั่วไป หรือ แบบบันทึกข้อความ/ร้องเรียนร้องทุกข์
3.เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการร้องทุกข์ ร้องเรียน เช่นภาพถ่าย/บันทึกการประชุมเป็นต้น

5
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม โทรศัพท์ : 034-961-688-9 ต่อ 26
หรือ เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com

6

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่,เลิกประกอบกิจการ,เปลี่ยนแปลงรายการ
จดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผขู้ อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานัก งานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
โทรศัพท์: 034-961-688-9
โทรสาร : 034-961-688-9 ต่อ 26
เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสานักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชย์กิจ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
• การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหลา ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ
1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคาขอ
ต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
2.เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคาขอ และ หลักฐานต่างๆ
3.ผู้ประกอบการรับใบสาคัญทะเบียนพาณิชย์
และชาระค่าธรรมเนียม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด อบต.บางแขม

7
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 60 นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารประกอบการยื่น
1) คาขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ ทพ.)

จานวน 1 ฉบับ

2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

จานวน 1 ฉบับ

3) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

จานวน 1 ฉบับ

4) กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่

จานวน 1 ฉบับ

• สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือสาเนาสัญญาเช่า

จานวน 1 ฉบับ

• แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สาคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

จานวน 1 ฉบับ

5) กรณีมอบอานาจ หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอานาจ

จานวน 1 ฉบับ

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสาเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้า ที่ขายหรือให้เช่า
7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจให้นาใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย
• กรอกคาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์
• เจ้าหน้าที/่ นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ
• เจ้าหน้าที/่ นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
• เจ้าหน้าที/่ นายทะเบียนพาณิชย์จัดทาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จขั้นตอน

8
ค่าธรรมเนียม
ที่

รายการ

จานวนเงิน (บาท)

1

คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

50

2
3
4
5

คาขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
คาขอเปลี่ยนแปลงรายการ
คาร้องขอรับใบแทน
คาร้องขอรับรองสาเนา

20
20
30
30

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม โทรศัพท์:034-961-688-9
หรือ เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com

9
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

10

11

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
สานักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกายน )

โทรศัพท์: 034-961-688-9

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 034-961-688-9 ต่อ 26

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1.สัญชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม (ตามทะเบียนบ้าน)
3.เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปีบริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม)
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้รับ
เงินบานาญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
5.กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาร้องขอได้ โดยให้ผู้รับมอบ
อานาจติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ผู้สูงอายุ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติ
3.เสนอคณะผู้บริหาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

12
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 30นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1.บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนา
2.ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)
สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหลา โทรศัพท์: 034-961-688-9
หรือ เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

13

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ทะเบียนเลขที่......................../.........
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ................
เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน
ผู้ยื่นคาขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องเป็น.....................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอ
ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอานาจ) .................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ ----
ที่อยู.่ .......................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................................................................................................................
เขียนที.่ ................................................

---- ที่อยู่
.........................................................................................

วันที่..............เดือน..................................พ.ศ...................

ด้ว.........................................................................โทรศั
ยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุ
ล.......................................................
พท์.................................................................................................
เกิดวันที.่ ...................เดือน............................พ.ศ. ...................... อายุ................ปี สัญชาติ

มีชื่ออยู่ในสาเนา

ทะเบียนบ้านเลขที่......................หมู่ท/ี่ ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................
ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ.................................
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ
 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ
 ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยย้ายมาจาก (ระบุที่
อยู่เดิม.......................................................................................................................................................................)
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ................. โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลื1อวิกธ)ี
 รับเงินสดด้วยตนเอง

 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ

 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
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พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................................ (ลงชื่อ)..........................................................
(..................................................................)
ผู้ย่นื คาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ

(..........................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
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-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล........................

ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง นาย / นาง / นางสาว
.....................................................................................................

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบ
แล้ว มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
----

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

 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

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

 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
....................................................................................................

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

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

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

จ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
คาสั่ง

 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อื่นๆ...................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(......................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล......................................
วัน/เดือน/ปี.............................................
(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้

.

ผู้สูงอายุ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขที่........................หมู่ท.ี่ ....................
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ........... โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม .............. ถึงเดือนกันยายน ................ ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน กรณี
ผู้สูงอายุย้ายภูมิลาเนาที่ไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที1่ ธันวาคม ............. ถึงวันที่30 พฤศจิกายน ..............) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

(ลงชื่อ)...........................................................
(........................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ขอบเขตการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1.สานักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

(1–30 พฤศจิกายน )

โทรศัพท์: 034-961-688-9

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 034-961-688-9 ต่อ 26

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองหลา (ตามทะเบียนบ้าน)
3.มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
5.กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอานาจให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคาร้องขอแทน แต่ต้องนา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ผู้พิการ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้พิการ
2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ
3.เสนอคณะผู้บริหาร
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 30 นาที

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ
2.บัตรประจาตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความพิการ
3.รูปถ่ายผู้พิการ 1 นิ้ว
4.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล
5.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)
สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหลา โทรศัพท์: 034-961-688-9
หรือ เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 ชุด
1 ชุด
1 รูป
1 ชุด

จานวน 1 ฉบับ
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ทะเบียนเลขที่................../................
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ...........
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคาขอฯ แทนตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องกับคน
พิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น  บิดา - มารดา บุตร  สามี- ภรรยา พี่น้อง  ผู้ดูแลคนพิการ  อื่นๆ ..........................
ลงทะเบียน
ชื่อ – สกุล (ผู้รับมอบอานาจ).....................................................................................เลขประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ
---- ที่อยู.่ .............................................................โทรศัพท์..........................................

ข้อมูลคนพิการ

เขียนที.่ ..........................................................
วันที่........................เดือน...............................พ.ศ.......................
คานาหน้านาม

 เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (ระบุ).........................

ชื่อ...........................................นามสกุล...........................เกิดวันที.่ ...................เดือน..........................พ.ศ.....................อายุ..................ปี
สัญชาติ........................ มีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ท.ี่ ....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................
ตาบล
อาเภอ . จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท์....................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้พิการที่ยื่นคาขอ ----
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น  ความพิการทางสติปัญญา
 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการเรียนรู
้ ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
ความพิการทางออทิสติก  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม พิการซ้าซ้อน
 ไม่ระบุความพิการ
สถานภาพ  โสด

 สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ...........

บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ .............................................................................โทรศัพท์..................................................................
ข้อมูลทั่วไป: สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ
 ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เคยได้รับ(ย้ายภูมิลาเนา)เข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ............................
 ได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 อื่นๆ (ระบุ)........
 ไม่สามารถใช้ชีวิตประจาวันด้วยตนเอง มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชี
พ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
 มีอาชีพ (ระบุ)......................................................
รายได้ต่อเดือน(ระบุ)................................บาท
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ............... โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธ)ี
 รับเงินสดด้วยตนเอง

 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มิสิทธิ

 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
ธนาคาร.........................................................ชื่อบัญชี...........................................................เลขที
………………………………………………………………
่บัญชี
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พร้อมแนบเอกสารดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ในกรณียื่นคาขอฯแทน)
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................

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

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

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

ผู้ย่นื คาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ

เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
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-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล...........................

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/……………..............

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบ
แล้วมีความเห็นดังนี้

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

 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

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

---- แล้ว

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

 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจาก............................................................................................

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

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

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

เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
คาสั่ง

 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อื่น ๆ ....................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล.............................
วัน/เดือน/ปี............................................

ตัดตามเส้นประให้คนพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว้
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.............................เดือน......................................พ.ศ.......................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ............โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ........... ถึง เดือนกันยายน ............. ในอัตราเดือนละ 800 บาท กรณีคนพิการย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม ............. ถึง 30 พฤศจิกายน ........... ) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใหม่ภายใน เดือนพฤศจิกายน............... เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการ
.....................................................................
เจ้าหน้าทีผ่ ้รู บั ลงทะเบียน
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1.สานักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 034-961-688-9

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 034-961-98809 ต่อ 26

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1.ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐยืนยัน
ว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
2.ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
3.กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคาร้องด้วยตนเอง อาจมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการแทนได้
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน
2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ
3.เสนอคณะผู้บริหาร
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 30 นาที

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วยเอดส์
3.ใบรับรองแพทย์

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหลา โทรศัพท์ : 034-961-688-9 ต่อ 26
หรือ เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบคาขอรับการสงเคราะห์
ลาดับที.่ ............/..............

วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ..............

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล.................................
ด้วย...................

....................................เลขประจาตัวประชาชน..................................................

เกิดวันที.่ .............เดือน............................พ.ศ................ อายุ............ ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่..................ถนน…..........................
ตรอก/ซอย............................. หมู่ท.ี่ ............. ตาบล.................... อาเภอ..................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์...............
ขอแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. ที่พักอาศัย ( ) เป็นของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ชารุดทรุดโทรม ( ) ชารุดทรุดโทรมบางส่วน ( ) มั่นคงถาวร
( ) เป็นของ..........................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................................
2 . ที่พักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดเป็นระทาง...........

..............................สามารถเดินทางได้

( ) สะดวก ( ) ลาบาก เนื่องจาก .................................................................................. อยู่ห่างจากชุมชน/หมู่บ้านเป็นระยะทาง
....................................................สามารถเดินทางได้ ( ) สะดวก ( ) ลาบาก เนื่องจาก................................................................
อยู่ห่างจากหน่วยบริการของรัฐที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทาง..........................สามารถเดินทางได้ ( ) สะดวก ( ) ลาบาก
เนื่องจาก ...................................................................................................
3. การพักอาศัย ( )

อยู่เพียงลาพัง เนื่องจาก...........................................มาประมาณ......................................

( ) พักอาศัยกับ ..............รวม ...........คน เป็นผู้สามารถประกอบอาชีพได้จานวน............คน มีรายได้รวม.........บาท/เดือน ผู้ที่ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจาก...............................................................................................................
4. รายได้

– รายจ่าย

มีรายได้รวม......................บาท/เดือน แหล่งที่มาของรายได้..........................................

นาไปใช้จ่ายเป็นค่า..............................................................................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้.............................................................................สถานที่ติดต่อเลขที่........................................................
ถนน....................................ตรอก/ซอย...........................................หมู่ท.ี่ ................................ตาบล...............................................
อาเภอ...........................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์............................................................
โทรศัพท์........................................โทรสาร........................................................เกี่ยวข้องเป็น...........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคาที่ให้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
..............................

................................. ผู้ให้ถ้อยคา
(...............................................................)
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หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
เขียนที.่ .........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. .............
เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล......................................

ตามที่มีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า.................................................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ.......................................................ลาดับที่...................นั้น
ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้
( ) เป็นเงินสด
( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................................สาขา...................................................
เลขที่บัญชี.....................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(...........................................................)
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หนังสือมอบอานาจ
เขียนที่..........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. .............
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล......................................
ข้าพเจ้า..................................................ขอมอบอานาจให้...........................................เลขประจาตัว
ประชาชน......................................... อยู่บ้านเลขที่.............ถนน........................ ตรอก/ซอย....................หมู่ท.ี่ .........
ตาบล……………….. อาเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… รหัสไปรษณีย์…………… โทรศัพท์.........................
โทรสาร......................... เกี่ยวพันเป็น..................................เป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้าในกิจการใดกิจการ
หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทาเองทุกประการ
( ) แจ้งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
( ) แจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
โดยให้จ่ายให้แก่.......................................................................................
( ) เป็นเงินสด
( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา....................................
เลขที่บัญชี.........................................................................................
( ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป
ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบอานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 034-961-688-9

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 034-961-98809 ต่อ 26

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1.อาคารอยู่อาศัยไม่เกิดสองชั้นและมีพื้นที่อาคารไม่เกิด 150 ตารางเมตร
2.อาคารเก็บผลผลิตทางเกษตรที่มีพื้นที่อาคารไม่เกิน 100 ตารางเมตร
3.อาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
4.รั้วกาแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย
5.หอถังน้าที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร
ซึ่งจะก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางแขมโดยไม่
ต้องยื่น แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคานวณ เพียงแต่ยื่น “แผนผังบริเวณ” แสดงแนวเขต
ที่ดิน “แปลนพื้นชั้นล่าง” และที่ตั้งของอาคารโดยสังเขป-กรณีพื้นที่ของอาคารไม่เกิน 150 ตารางเมตร ระยะเวลา ณ
ที่ทาการ อบต.ไม่เกิน 7 วันทาการ ทั้งนี้ระยะเวลาดาเนินการทั้งหมด ไม่เกิน 45 วันทาการ
หมายเหตุ – ดูตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ผู้ขออนุญาตยื่นคาร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตามแบบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้นถอน ดัดแปลง
(แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
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2.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมือง
และตรวจสอบสภาพสาธารณะ
3.นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ
4.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา คาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
5.ออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ระยะเวลา
ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 45 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้อนุญาต
จานวน 2 ฉบับ
2.สาเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า
จานวน 2 ฉบับ
3.กรณีผู้ขอ ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
จานวน 2 ฉบับ
4.หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบและคานวณโครงสร้างอาคาร
จานวน 2 ฉบับ
5.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงาน สถาปัตยกรรม จานวน 2 ฉบับ
6.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคานวณโครงสร้าง จานวน 2 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน แ (คิดตามพื้นที่ของอาคาร)
- อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม.ละ 50 สตางค์
- อาคารไม่เกิน 3 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม.ละ 12 บาท
- อาคารไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม.ละ 4 บาท
- ป้าย ตรม.ละ 4 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหลา โทรศัพท์ : 034-961-688-9 ต่อ 26
หรือ เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ อ.1

(ตราส่วนราชการ)
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เลขที่ ....................../………………………..
อนุญาตให้

.

อยู่บ้านเลขที่

ตรอก/ซอย

ตาบล/แขวง

เจ้าของอาคาร

ถนน
อาเภอ/เขต

หมู่ที่

.

จังหวัด

.

ข้อ 1 ทาการ

.

ที่บ้านเลขที่

ตรอก/ซอย

ถนน

ตาบล/แขวง

หมู่ที่

.

อาเภอ/เขต

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่

.

เป็นที่ดินของ

.

ข้อ 2 เป็นอาคาร
(1) ชนิด

จานวน

เพื่อใช้เป็น

.

.

พื้นที่/ความยาว

ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน

พื้นที่

ตารางเมตร

(2) ชนิด

จานวน

พื้นที่/ความยาว

.

เพื่อใช้เป็น

คัน

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

ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน

พื้นที่

.

. คัน

ตารางเมตร

(3) ชนิด

จานวน

พื้นที่/ความยาว

เพื่อใช้เป็น

.

ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน .

พื้นที่

.

......... คัน

ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณเลขที่

/

.

ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้
ข้อ 3 โดยมี

..

เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11 ) มาตรา
9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตนอกจากจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แล้ว ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ................................... เดือน .............................. พ.ศ................

ออกให้ ณ วันที่ ...................เดือน ................. พ.ศ. ..................
(ลายมือชื่อ)..............................................................
( ................................................ )
ตาแหน่ง ...........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต
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ด้ านหลัง

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่..............

ครั้งที่..............

ครั้งที่..............

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง

วันที่...... .... เดือน....................... พ.ศ …...

วันที่...... .... เดือน..............พ.ศ........

วันที่...... .... เดือน...................... พ.ศ …...

โดยมีเงื่อนไข…………………………….
(ลายมือชื่อ)..............................................

โดยมีเงื่อนไข…..…………………….
(ลายมือชื่อ).....................................

โดยมีเงื่อนไข……………………………….
(ลายมือชื่อ)..............................................

ตาแหน่ง...................................................

ตาแหน่ง.........................................

ตาแหน่ง......................................................

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ผู้อนุญาต

ผู้อนุญาต

ผู้อนุญาต

....................../......................./..................

.................../...................../............

..................../......................./.....................

คาเตือน
1. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้
ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้
ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการดาเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้
ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน คนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น
แล้ว
2. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กาหนด
ไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การ
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทาการตามที่ได้รับใบอนุญาต
เสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 32 ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้
4. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

30
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(ตราส่วนราชการ)
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน
เขียนที่………………………………………..
วันที่…………เดือน………………………พ.ศ. ………………
ข้าพเจ้า……………………………………………………………ตั้งอยู่อยู่บ้านเลขที…่ …….............. หมู่ที่……….……
ถนน……………………..………ตรอก/ซอย………………..…….………………ตาบล………………………………. อาเภอ……………..………………
จังหวัด………………………….………….ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดิน….………………....….
ซึ่งตั้งอยู่ ณ ……………………………..………..ถนน…………………………..…………ตรอก/ซอย……………………….…………ตาบล………….........................……
อาเภอ……………….....................…………จังหวัด…………………………………………..
ยินยอมให้…………………………………..…………………………เข้าทาการปลูกสร้างอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวในเนื้อที…่ …………………………………..ตารางเมตร
มีขนาดที่ดินดังนี้
ทิศเหนือ…………………………….…….ยาว……….……………..ม. จด……………………………...
ทิศใต้…………………………………..…..ยาว……………………..ม. จด……………………………....
ทิศตะวันออก…………………..………..ยาว…………………….ม. จด……………………………….
ทิศตะวันตก…………………………….…ยาว……………………..ม. จด……………………………....
.
ข้าพเจ้ายินยอมให้………………………………………………ปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวนี้เพราะเป็น……………………………………..………
และได้แนบสาเนาโฉนดที่ดินมาด้วยแล้ว (ถ้าเป็นผู้เช่าแบบให้แนบสาเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือถ้าหนังสือแสดงสิทธิอย่างอื่นให้แนบมาด้วย)
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1/1000)
ให้……………………………………………………….…………………ปลูกสร้างอาคารให้ไว้ด้านหลังหนังสือนี้แล้ว

ที่ยินยอม

(ลงชื่อ)…………………………………………………………ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(ลงชื่อ)…………………………………………………………พยาน
(ลงชื่อ)…………………………………………………………พยาน
ข้าพเจ้ารับรองว่าลายมือชื่อหรือลายนิ้วมือข้างบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าวข้างบนนี้เป็นความจริง
(ลงชื่อ)…………………………………………………………ผู้ขออนุญาต
(ลงชื่อ)…………………………………………………………พยาน
(ลงชื่อ)…………………………………………………………พยาน
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: 034-961-688-9

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 034-961-688-9 ต่อ 26

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
กาหนดให้ผู้ที่ดาเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติม ให้ผู้ดาเนินกิจการดังกล่าว
ปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดดาเนินกิจการที่ส่วนท้องถิ่นกาหนดให้เป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ (มาตรา 71) ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาตต้อง
ระวาง โทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 76)
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน
• ผู้ประกอบการยื่นคาขอพร้อมหลักฐาน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

* รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
* รายใหม่ : ก่อนเปิดดาเนินการ
• ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน
• ใบอนุญาตมีกาหนดอายุ 1 ปี
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ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ

2. ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบาง
แขม ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552
องเรีเป็ยนนไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
ถ้าการรั
การให้บเรื
บริ่อกงร้ารไม่
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม โทรศัพท์ 034-961-688-9
หรือ เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ อภ. 1
คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที่.................................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว).......................................................................................................................................
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ..............................
เลขหมายประจาตัวประชาชนเลขที่      อยู่บ้านเลขที.่ .................................................
หมู่ที่...................... ตรอก / ซอย...........................ถนน...................................ตาบล / แขวง....................................................
อาเภอ / เขต...............................จังหวัด............................โทรศัพท์...................................โทรสาร............................................
เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................................
มีสานักงานอยู่เลขที.่ ........................หมู่ท.ี่ .....................ตรอก / ซอย.....................................ถนน...........................................
ตาบล / แขวง ...............................อาเภอ / เขต............................จังหวัด................................โทรศัพท์....................................
โทรสาร............................................. โดยผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ดังนี้
1. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................อยู่บ้านเลขที.่ .................................หมู่ที่...................................
ตรอก / ซอย..............................ถนน..............................ตาบล / แขวง................................อาเภอ / เขต..............................
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร................................................
2. (นาย,นาง,นางสาว)............................................................อยู่บ้านเลขที.่ .................................หมู่ที่...................................
ตรอก / ซอย..............................ถนน..............................ตาบล / แขวง................................อาเภอ / เขต..............................
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้
1. ชื่อสถานประกอบการ......................................................ประกอบกิจการ...............................................................
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท...............................................ลาดับที่...................................กาลังเครื่องจักรโดยรวม.........................แรงม้า
(กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการให้ระบุ จานวนห้อง...............................ห้องหรือจานวนที่นั่ง....................ที่นั่ง กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
สัตว์ให้ระบุจานวนตัว.................ตัว) จานวนคนงาน.....................คน
2. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที.่ ..................... หมู่ที่........................ถนน..................ตาบล/แขวง..................
อาเภอ/เขต............................. จังหวัด .....................โทรศัพท์ ...............................................................
โทรสาร.........................................อาคารประกอบการมีเนื้อที.่ ..................................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มี
เนื้อที.่ ....................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ..............................................................
อาคารประกอบการเป็นของ.....................................................................................อาคารประกอบการ มีอยู่เดิม ก่อสร้างใหม่
ลักษณะของอาคารประกอบการ............................................................(เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ได้รับ
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท...................................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ...................................................
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มี

ไม่มี
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บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ

ด้านเหนือ.........................................................................................................................................
ด้านใต้..............................................................................................................................................
ด้านตะวันออก.................................................................................................................................
ด้านตะวันตก...................................................................................................................................

3. ทางานปกติตั้งแต่เวลา.............................น. ถึงเวลา........................น. รวมวันละ...............................ชั่วโมง
วันหยุดงานประจาสัปดาห์.................................................................
4. จานวนและระดับผู้ซึ่งทางานในสถานประกอบการ รวม...............................คน
4.1 เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ.....................................คน
4.2 คนงานชาย..........................คน คนงานหญิง................................คน
4.3 ผู้ชานาญการจากต่างประเทศ.....................................คน
4.4 ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ........................................คน
5. การผลิต
5.1 ชื่อ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
วัตถุดิบ
ปริมาณการใช้
(ต่อปี)

แหล่งที่มา
(ระบุบริษัท /
ห้างร้านของผู้จาหน่า)ย
5.1.1 .........................................
..................................................
.............................................
5.1.2 .........................................
..................................................
.............................................
5.1.3 .........................................
..................................................
.............................................
5.1.4 .........................................
..................................................
..............................................
5.1.5 ........................................
..................................................
..............................................
5.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ปริมาณการผลิต
(ต่อปี)
การจาหน่าย (ระบุสถานที่จาหน่าย)
5.2.1 .........................................
..................................................
.............................................
5.2.2 .........................................
..................................................
.............................................
5.2.3 .........................................
..................................................
.............................................
5.2.4 .........................................
..................................................
..............................................
5.2.5 ........................................
..................................................
..............................................
5.3 วัตถุผลพลอยได้ (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได้ ) (ถ้ามี)
วัตถุผลพลอยได้
ปริมาณวัตถุผลพลอยได้
จาหน่ายได้
/ จาหน่ายไม่ได้
5.3.1 .........................................
..................................................
.............................................
5.3.2 .........................................
..................................................
.............................................
5.3.3 .........................................
..................................................
..............................................
5.4 อุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จานวน)
5.4.1 ......................................... ขนาด..............................แรงม้า จานวน
......................................เครื่อง
5.4.2 ......................................... ขนาด..............................แรงม้า
จานวน......................................เครื่อง
5.4.3 ......................................... ขนาด..............................แรงม้า จานวน
......................................เครื่อง
6. การควบคุมมลพิษ
6.1 มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้าเสีย / ของเสีย / มลพิษอากาศ / สิ่งปฏิกูล) (ระบุชื่อและปริมาณ ) (ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
6.2 การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบาบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้าเสีย / ของเสีย / มลพิษอากาศ / สิ่งปฏิกูล)
....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
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7. มาตรการป้องกันอันตรายสาหรับผู้ปฏิบัติงาน / คนงาน
....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
8. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ

9. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการ และที่ตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นให้แสดงทุกชั้น) รวมทั้งที่พักของ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี)

10. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต
10.1 รายละเอียดกระบวนการผลิต
....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
10.2 ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต
11. หลักฐานที่นามาประกอบการพิจารณาคาขออนุญาต
11.1สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต)
11.2สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
11.3สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
11.4สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
11.5หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
11.6หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์
ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)
11.7หนังสือมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคาขอด้วยตนเอง)
11.8ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
11.9อื่น ๆ (ระบุ) .......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... ..............
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(....................................................)
.......................................................................................................................................................................
แบ อภ.1 เลขที่..........................................................กิจการลาดับที่..........................................................................................................
รับไว้เมื่อวันที่..............................................................ผู้รับ.......................................................................................................................

36

คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การรับชาระภาษีป้าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ขอบเขตการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: 034-961-688-9

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 034-961-688-9

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : : http:// www.bangkham.com

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็น
รายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิด
ภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
พร้อมเอกสารประกอบ
2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.4
และ ผ.ท.5
3.คานวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย
4.แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชาระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
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ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7)

จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)
1) อักษรไทยล้วน 3 บาท
2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 บาท
3) ป้ายดังต่อไปนี้
ก. ไม่มีอักษรไทย40 บาท
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ40 บาท
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุ
ให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
5) ป้ายใดต่ากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหลา โทรศัพท์: 0 4345-6200-2
หรือ เว็บไซต์ : http:// www.bangkham.comh
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ขอบเขตการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: 034-961-688-9

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 034-961-688-9 ต่อ 26

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http:// www.bangkham.com

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างนั้นๆ และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า , ทาการค้าขาย ,โกดัง หรือเพื่อใช้
ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ต้องมีทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต้องไม่เข้าข้อยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 มาตรา 9,10
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน
ผ.ท.4 และ ผ.ท.5
3.คานวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี
4.แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชาระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
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กรณีผู้ชาระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วยังไม่ชาระทันทีให้ดาเนินการ ดังนี้
1.เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องชาระภายใน30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
หากชาระ เกินกาหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพิ่ม 2.5%
เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพิ่ม 5%
เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพิ่ม 7.5%
เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพิ่ม 10%
เกิน 4 เดือนต้องดาเนินคดี
2.ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมิน ต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)

จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ผู้รับประเมินชาระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี
อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5%
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหลา โทรศัพท์: 0 7450-1044
หรือ เว็บไซต์ : http:// www.bangkham.com
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การรับชาระภาษีบารุงท้องที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: 034-961-688-9

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 034-961-688-9 ต่อ 26

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http:// www.bangkham.com

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่
ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ใน
เกณฑ์ลดหย่อนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษี
บารุงท้องที่สาหรับปีนั้น
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน
กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซึ่งต้องยื่นใหม่

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ทุก 4 ปี / ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม)
1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5)
2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน
ผ.ท.4 และ ผ.ท.5.
3.คานวณค่าภาษีบารุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลางที่ดินและประเมิน
ค่าภาษีบารุงท้องที
4.แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.5)
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5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ชาระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน
ค่าภาษีบารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)
สาหรับการชาระภาษีในรอบ 3 ปีถัดไป
1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน แจ้งชื่อ – สกุล ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
2.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ชาระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11)
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 3 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบารุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)

จานวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
อัตราภาษีบารุงท้องที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ
30,000 บาท ให้เสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรกเสียภาษี 70 บาท ส่วนที่เกิน 30,000
บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุกเสียกึ่งอัตรา ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ
5 บาท ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหลา โทรศัพท์: 0 7450-1044
หรือ เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ขอบเขตการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1.สานักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 034-961-688-9

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 034-961-98809 ต่อ 26

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ตามที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว จังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด และศูนย์ข้อมูล
หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เพื่อ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกาหนดไว้ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานโครงการและ
งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดหาข้อมูลข่าวสารตามที่ประชาชนมีคาขอ เว้นแต่เป็น
ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย เช่น ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ หรือความมั่นคงของประเทศในทางเศรษฐกิจ หรือการคลังเป็นต้น
ประชาชนทั่วไปสามารถใช้สิทธิขอดู ขอตรวจดูและขอสาเนาข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ผู้ขอรับบริการติดต่อขอรับแบบคาขอร้องขอข้อมูลข่าวสารฯ
2.เจ้าหน้าที่นาคาร้องไปเสนอต่อปลัด อบต.และนายก อบต.
เพื่อพิจารณาและอนุญาต
3.เจ้าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลตามคาร้องที่ได้มาให้ผู้มาขอรับบริการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
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ระยะเวลา
1.กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐพร้อมที่จะจัดหาให้จะต้องทาให้แล้วเสร็จภายในวันที่รับคาขอ
2.กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจานวนมาก หรือไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน จะต้องแจ้งให้ผู้
ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน หรือไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จด้วย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารประกอบยื่น
1.แบบคาร้องขอข้อมูลข่าวสาร
2.เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการขอข้อมูลข่าวสาร เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบรับรองแพทย์
ค่าธรรมเนียม
1.ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร กาหนดอัตราดังนี้
1.๑. ขนาดกระดาษ เอ ๔
1.2 ขนาดกระดาษ

หน้าละ

๑ บาท

เอฟ ๑๔ หน้าละ

๑.๕๐ บาท

1.3 ขนาดกระดาษ

บี

๔

หน้าละ

๒ บาท

1.4 ขนาดกระดาษ

เอ ๓

หน้าละ

๓

บาท

1.5 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว

เอ ๒

หน้าละ

๘ บาท

1.6 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว

เอ ๑

หน้าละ

๑๕

1.7 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว

เอ ๐

หน้าละ

๓๐ บาท

บาท

2. ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ บนกระดาษ เอ 4 หน้าละ 3 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาจากเครื่องลงบนแผ่นดิสเก็ต ซีดีรอม หรือแฟรซไดร์ฟ(ผู้ทาสาเนานาอุปกรณ์ทาสาเนา
มาเอง) แผ่นละ 5 บาท
4.ค่าธรรมเนียมการให้คารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร กาหนดอัตราคารับรองละ 5 บาท
5.ค่าใช้จ่ายการขอให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์ ผู้ขอต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
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6.การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียม หรือลดอัตราค่าธรรมเนียม ในกรณีที่ผู้ขอสาเนา หรือขอสาเนาที่มีคารับรอง
ถูกต้องเป็นผู้มีรายได้น้อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางแขม หรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม ที่มีข้อมูลข่าวสารอยู่ในความ
ครอบครอง
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม โทรศัพท์ : 034-961-688-9 ต่อ 26
หรือ เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบคาขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตาบล
วันที่
ข้าพเจ้า
สถานที่ทางาน
รหัสไปรษณีย์

อายุ

ปี อาชีพ

เดือน

บัตรประตาตัว
ตาบล

พ.ศ.
เลขที่
อาเภอ

โทรศัพท์

.
บ้านเลขที่/
จังหวัด

มือถือ

ประสงค์ ( ) ขอเอกสาร/ข้อมูล ( ) ขอเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
1.

2.

.

3.

4.

.

เพื่อนาไป

.

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการกาหนด
(ลงชื่อ)

ผู้ขอ

(

)

(สาหรับเจ้าหน้าที่)

(สาหรับหน่วยงานอื่นที่ส่งเรื่องกลับ) วันที่

ได้ดาเนินการ ( ) ให้ข้อมูล/เอกสารที่ผู้ขอต้องการแล้ว

เรียน

( ) ให้เข้าตรวจดูข้อมูลเอกสารแล้ว

.

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ได้พจิ ารณาจัดส่งข้อมูล/เอกสารที่ขอแล้วตามแนบ

( ) นัดมารับเอกสารวันที่

.

( ) เปิดเผยได้เฉพาะบางส่วน

(ลงชื่อ)

( ) ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะ

.

.
(

)

.

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่
(

)

(สาหรับหน่วยงาน)

(สาหรับผู้ขอ)
ข้าพเจ้า ( ) ได้รับบริการตามที่ขอเรียบร้อยแล้ว

เรียน

.

( ) ได้ชาระเงินค่าทาสาเนาเอกสาร

เพื่อโปรดพิจารณา

( ) ได้ชาระเงินค่าทาสาเนามีผู้รับรอง

(ลงชื่อ)

.
(

หัวหน้าส่วน

บาท

( ) ไม่ต้องชาระเงินเพราะมีรายได้น้อย เป็นบริการของ อบต.
)

.

บาท

(ลงชื่อ)

ผู้ขอ
(

)
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เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองฝ้าย

ผลการปฏิบัติ

( ) เห็นควรดาเนินการได้

( ) ค้นไม่พบข้อมูลข่าวสาร

( ) ไม่อาจดาเนินการได้

( ) ค้นพบข้อข่าวสารและให้บริการแล้ว

เพราะ

.

( ) ค้นพบข้อมูลข่าวสารและให้บริการแล้ว
.

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน

.

ให้เรียบร้อยแล้ว จานวน

บาท

.
.
.

(ลงชื่อ)

.
(

( ) ข้อมูลถ่ายจากต้นฉบับ

( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ

.

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

(

)

แผ่น

)

คาสั่ง

(

.

( ) ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

)

แผ่น
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขออนุญาตใช้น้าประปา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: 034-961-688-9

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 034-961-688-9 ต่อ 26

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http:// www.bangkham.com

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 66 มาตรา 68 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตาบล
บางแขมจึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จามระบบประปาสาธารณะ ได้อย่างทั่วถึง เป็น
ธรรมเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้การบริหารจัดการ ระบบการใช้น้าประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน มีความคุ้มทุนกับงบประมาณที่ลงทุนไป เพื่อ
บรรลุเป้าหมายสุดท้าย คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ผู้ขอรับบริการติดต่อขอรับแบบคาร้องขอใช้น้าประปา
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3.เสนอผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
4.ดาเนินการติดตั้งประปา 1
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 3 วัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารประกอบการยื่น
1. แบบคาร้องขออนุญาตใช้น้าประปา
2. เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบ เช่น สาเนาบัตรประชาชน,สาเนาทะเบียนบ้าน
ค่าธรรมเนียม
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม ว่าด้วยการใช้น้าประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตาบลบาง
แขม พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
1.ค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้าประปาครั้งแรก 500 บาท
2.ค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้าหลังจากถูกงดส่งน้า 300 บาท
3.ค่าสารวจ ประมาณการ ทาแผนที่สังเขปของผู้ใช้น้า 200 บาท
4.ค่าติดตั้งมาตรวัดน้า 300 บาท
5.ค่าโอนชื่อผู้ใช้น้า 200 บาท (ในกรณีโอนให้ทายาทโอน 100 บาท)
6.ค่าย้ายมาตรวัดน้า 300 บาท
7.ค่าแรงงานขุดเจาะและต่อท่อประปา 250 บาท
8.ค่าจาหน่ายน้าประปาลูกบาศก์เมตรละ 3 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหลา โทรศัพท์: 0 7450-1044
หรือ เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ใบคาร้องทั่วไป
สานัก/กอง/ส่วน.........................
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตาบล..................
วันที่......เดือน............................พ.ศ. ..............
เรื่อง....................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล..........................
ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................
นามสกุล.....................................อายุ..............................ปี อยู่
บ้านเลขที่......................................หมู่ท.ี่ ..............................ตาบลบางแขม..............................อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม ดาเนินการดังนี้
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ...................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.............................................................)
ตาแหน่ง................................................
ความเห็น ( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.............................................................................
.....................................................
(นางสาวน้าทิพย์ เทศแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
ความเห็น ( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.............................................................................
.....................................................
(นางสาวสุวรรณ มังน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

ขอบเขตการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: 034-961-688-9

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

โทรสาร : 034-961-688-9 ต่อ 26

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http:// www.bangkham.com

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ภัยที่เกิดขึ้นต้องมีลักษณะเป็นภัยพิบัติ กล่าวคือ
1.มีการกระทาหรือเหตุต่างๆ ซึ่งทาให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายทรัพย์สิน ซึ่งกรณีนี้เหตุที่ทาให้
เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน คือ เกิดไฟไหม้บ้าน
2.ต้องเป็นสาธารณภัย กล่าวคือ มีความรุนแรงและมีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก่
คนหมู่มาก จนเกินความสามารถที่ชุมชนจะรับมือหรือจัดการเองได้ มิใช่เกิดแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งและเป็นภัยที่
ประชาชนทั่วไปไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ด้วยตนเอง
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน
1.รับแจ้งเหตุเพื่อขอรับการช่วยเหลือ

สานักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม

2.รายงานผู้บริหารทราบทันทีเพื่อสั่งการ
3.เจ้าหน้าที่สารวจความเสียหายเบื้องต้น
4.บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับภัยรายงาน
อาเภอทราบ เพื่อดาเนินการขั้นตอนต่อไป
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ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการทันที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารประกอบการยื่น
1. แบบคาร้องทั่วไป
2. เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบ เช่น สาเนาบัตรประชาชน,สาเนาทะเบียนบ้าน
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหลา โทรศัพท์: 0 7450-1044
หรือ เว็บไซต์ : http://www.bangkham.com
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ใบคาร้องทั่วไป
สานัก/กอง/ส่วน.........................
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตาบล..................
วันที่......เดือน............................พ.ศ. ..............
เรื่อง....................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล..........................
ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................

นามสกุล.....................................อายุ..............................ปี

อยู่บ้านเลขที่......................................หมู่ท.ี่ ..............................ตาบลบางแขม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์...........................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม ดาเนินการดังนี้
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์
ลงชื่อ...................................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(.............................................................)
ตาแหน่ง................................................
ความเห็น ( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.............................................................................
(ลงชื่อ)
(นางสาวน้าทิพย์ เทศแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
ความเห็น ( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.............................................................................
(ลงชื่อ)
(นางสาวสุวรรณ มังน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแขม
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หน้า ๑
เล่ม

๑๓๒

ตอนที่

๔

ก ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่
มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกาหนดให้ต้องขอ
อนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะดาเนินการใด
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บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง “อนุญาต”
หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทาการใดที่มีกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทาการนั้น และ
ให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติการจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้
อาชญาบัตรด้วย
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายกาหนดให้มีอานาจในการอนุญาต
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต” หมายความว่า บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติกาหนดให้การดาเนินการใดหรือการประกอบกิจการใด
จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดาเนินการได้
“คาขอ” หมายความว่า คาขออนุญาต
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีการบังคับคดี และการวางทรัพย์
(๓) การดาเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
การยกเว้นไม่ให้นาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดาเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่กาหนดไว้ในวรรค
หนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมาย
ที่ให้อานาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้
ในกรณีที่มีความจาเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนในกาหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ให้ผู้
อนุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต
ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคาขอ และจะ
กาหนดให้ยื่นคาขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคาขอด้วยตนเองก็ได้
คู่มือสาหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดให้ยื่นคาขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อ
ประชาชนประสงค์จะได้สาเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสาเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น
ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนด้วย
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
ว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่
กาหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดาเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วเพื่อ
ประโยชน์ในการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคาขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนด
มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคาขอจะต้องตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่น
พร้อมคาขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบทันที ถ้าเป็น
กรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนถ้า
เป็นกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้ง
กาหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบสาเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอได้จัดทาคาขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว
หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะนาหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่ง
แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาคาขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่ง
ความไม่สมบูรณ์ของคาขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ครบถ้วน
นั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่
เห็นสมควร และให้ดา เนินการทางวินัยหรือดา เนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า

64

หน้า ๔
เล่ม

๑๓๒

ตอนที่

๔

ก ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทาตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคาขอให้แก่ผู้
ยื่นคาขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคาขอให้ทราบด้วย
ผู้ยื่นคาขอจะอุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นคาขอใหม่ก็ได้ แต่ใน
กรณีที่กฎหมายกาหนดให้ต้องยื่นคาขอใดภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้ยื่นคาขอจะต้องยื่นคาขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว
มาตรา ๑๐ ผู้อนุญาตต้องดา เนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่น
คาขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จเมื่อครบกาหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว
หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมทั้งส่งสาเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น
ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทาการหรือละเว้นกระทาการเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่
จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือสาหรับประชาชนตามมาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น มิให้ใช้บังคับกับการยื่นคาขอที่ได้ยื่น
ไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นแต่
สาหรับในกรณีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้
ยื่นคาขอ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการหรือการดาเนินการที่ได้รับใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเป็นกิจการหรือ
การดาเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการหรือดาเนินการนั้นต่อเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะกาหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อ
หน่วยงานซึ่งมีอานาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
โดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว
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การกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับ
ใบอนุญาตอาจดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้
ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วหากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อไป
ให้เป็นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต เพื่อเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการดาเนิน
กิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตกาหนดและให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่
จะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวเมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนราคาญ หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือ
การดาเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาต ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะดาเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอานาจหน้าที่โดยเร็ว
มาตรา ๑๔ ในกรณีจาเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคาขอ
อนุญาต เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคาขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้น
ให้ศูนย์รับคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ในสังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี และจะให้มีสาขาของศูนย์ประจากระทรวงหรือประจาจังหวัดด้วยก็ได้
การจัดตั้งศูนย์รับคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กาหนดรายชื่อกฎหมายว่า
ด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การดาเนินการของศูนย์รับคาขออนุญาตในการดาเนินการเกี่ยวกับการรับคาขอ จะกาหนดในพระราช
กฤษฎีกาให้ผู้ยื่นคาขอ ยื่นคาขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์รับคาขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้ดาเนินการและมีผลดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวกาหนดให้ต้องยื่นคาขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถ้าได้มีการยื่นคาขอ หรือส่ง
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เอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคาขออนุญาตแล้ว ให้ถือว่าได้มีการยื่นคาขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือ
ค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตนั้นแล้ว
(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับคาขออนุญาตได้รับไว้ตาม (๑) ให้ศูนย์รับคาขออนุญาตนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต หรือส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ
(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องนาส่งคลัง ให้ศูนย์รับคาขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่ง
มอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต โดยให้ศูนย์รับคาขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคาขออนุญาตตามอัตราที่
จะได้ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต
(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับคาขออนุญาตส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตโดยศูนย์รับคาขออนุญาตจะต้องส่งเรื่องให้ผู้
อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันทาการและให้นามาตรา ๑๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๕) ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือสาหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับคาขออนุญาตตาม
จานวนที่จาเป็น และดาเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคาขออนุญาต เพื่อให้เกิดความชานาญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคาขออนุญาตที่จะต้องดาเนินการตามมาตรา ๘ และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘
มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับคาขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับคาขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทั้งคาอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
(๒) ให้ข้อมูล ชี้แจง และแนะนาผู้ยื่นคาขอหรือประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต รวมตลอดทั้ง
ความจาเป็นในการยื่นคาขออื่นใดที่จาเป็นต้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง ในการประกอบกิจการหรือ
ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
(๓) ส่งคาขอ หรือคาอุทธรณ์ ที่ได้รับจากผู้ยื่นคาขอหรือผู้ยื่นคาอุทธรณ์พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อดาเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และคู่มือ
สาหรับประชาชนตามมาตรา ๗ หรือตามกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นคาขอ มีรายละเอียดหรือกาหนดให้ต้องส่งเอกสารที่ไม่จาเป็น หรือเป็นภาระเกิน
สมควรแก่ประชาชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดาเนินการของศูนย์รับคาขออนุญาต
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
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(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอในการออก
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น
มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจานวนมาก การประกอบ
กิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กาหนด
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จาเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้ทาให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคาขออนุญาต
ดาเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการ
ร่วมเพื่อรับคาร้องและศูนย์รับคาขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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