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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 

เรื่อง   การใช้คู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                        …………………………………………………….. 
              ด้วย  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานที่ต้องพิจารณาการอนุญาต อันหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ 
การจดทะเบียน การข้ึนทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร ต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน
เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน นั้น 
              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่จึงจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนในกระบวนงานที่ต้องพิจารณาอนุญาต 
ดังนี้ 

๑)  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา 

๒)  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

๓)  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

๔)  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
๕)  การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
๖)  การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
๗)  การขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘)  การรับช าระภาษีป้าย 
๙)  การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
๑๐)  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๑๑)  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

 
เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
    
  
 
                
                                                                    (นายพิมะ  แสงมณี) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น
บุคคลธรรมดา 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน  
5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย

ทะเบียนพาณิชย์ 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555   
9) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
10) พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 

 
6.  ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7.  พื้นที่ให้บริการ : ส่วนภูมภิาค, ท้องถิ่น  
8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 นาที 
9.  ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 01 
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11.  ช่องทางการให้บริการ  
 สถานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่(อบต.นาคู)่  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ : 042-530932  
/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1) ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
2) ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
3) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
ค าขอจดทะเบียน 
4) แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก 
www.dbd.go.th 
หมายเหตุ  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/
แจ้งผล 

30 นาที ส านักงานปลัด   
อบต.นาคู่ 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที ส านักงานปลัด   
อบต.นาคู่ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที ส านักงานปลัด   
อบต.นาคู่ 

- 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลง
นาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้
ยื่นค าขอ 

10 นาที ส านักงานปลัด   
อบต.นาคู่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 60 นาท ี
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14.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนารับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนารับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือให้ความ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ตั้ง
ส านักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์
ลงนามและให้มี
พยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย 
1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้เป็น
เจ้าบ้าน ) 

3) 

ส าเนาทะเบียน
บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือส าเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอม
เป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่าง
อ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็น

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้เป็น
เจ้าบ้าน ) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผู้ให้ความยินยอม
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

4) 

แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 

ส าเนาหนังสือ
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้
เป็นผู้จ าหน่าย
หรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่าหรือ
ส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซื้อ

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศน์แผ่น
วีดิทัศน์ดีวีดีหรือ
แผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการ
บันเทิง) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

8) 

หนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จ านวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพ่ือท า
บันทึกถ้อยค า
เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจ านวน
เงินทุนก็ได้ 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี) 

 
16.  ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 
ค่าธรรมเนียม  50 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม  30 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17.  ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 88  หมู่ที่  7  ต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัด
นครพนม  48130 /ร้องเรียน  ณ  ช่องทางที่ยื่นค าขอ  โทรศัพท์  (042-530932)  หรือ  www. .naku.go.th 

2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ(0-2547-4446-7 ) 

3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570 
หมายเหตุ- 
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4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

- 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน  
5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย

ทะเบียนพาณิชย์ 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555   
8) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 
10) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขค า

ขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 
 

6.  ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7.  พื้นที่ให้บริการ : ส่วนภูมภิาค, ท้องถิ่น  
8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 นาที 
9.  ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 05 
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11.  ช่องทางการให้บริการ  
 สถานที่ให้บริการจังหวัดอ่ืนติดต่อ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่(อบต.นาคู)่  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ : 042-530932  
/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1) ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค าขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
2) ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
3) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
ค าขอจดทะเบียน 
4) แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก 
www.dbd.go.th 
หมายเหตุ  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/
แจ้งผล 

30 นาที ส านักงานปลัด   
อบต.นาคู่ 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 5 นาที ส านักงานปลัด   
อบต.นาคู่ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม
ใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที ส านักงานปลัด   
อบต.นาคู่ 

- 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาที ส านักงานปลัด   
อบต.นาคู่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 60 นาท ี
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14.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัวของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจพร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจพร้อม
ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

(ต้นฉบับ) หนังสือ
ให้ความยินยอมให้
ใช้สถานที่ตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ่
โดยให้เจ้าของร้าน
หรือเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให้มีพยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย 1 
คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้เป็น
เจ้าบ้าน ) 

3) 

ส าเนาทะเบียนบ้าน
ที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้ให้ความยินยอม
เป็นเจ้าบ้านหรือ
ส าเนาสัญญาเช่า
โดยมีผู้ให้ความ

- 0 1 ฉบับ  (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้เป็น
เจ้าบ้าน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ยินยอมเป็นผู้เช่า
หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอ่ืนที่ผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์
เป็นผู้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

4) 

แผนที่แสดงสถานที่
ซึ่งใช้ประกอบ
พาณิชยกิจและ
สถานที่ส าคัญ
บริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อมลง
นามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) พร้อมปิด
อากรแสตมป์ 10 
บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน
ของผู้รับมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 
ใบทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับจริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

 
16.  ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ) 
ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 88  หมู่ที่  7  ต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัด

นครพนม  48130 /ร้องเรียน  ณ  ช่องทางที่ยื่นค าขอ  โทรศัพท์  (042-530932)  หรือ  www. .naku.go.th 
2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหตุ(02-547-4446-7) 
3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570 

หมายเหตุ- 
4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ- 
5) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

- 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน  
5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2555   
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
6) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
7) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขค า

ขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย

ทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
11) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

 
6.  ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7.  พื้นที่ให้บริการ : ส่วนภูมภิาค, ท้องถิ่น  
8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 นาที 
9.  ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 09  
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11.  ช่องทางการให้บริการ  
 สถานที่ให้บริการจังหวัดอ่ืนติดต่อ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่(อบต.นาคู)่  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ : 042-530932  
/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1) ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน
ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอ
จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วันนับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 
13) 
2) กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็นต้น
ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้  โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น 
3) ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้ 
4) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
5) แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก 
www.dbd.go.th 
หมายเหตุ  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
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13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 

30 นาที ส านักงานปลัด   
อบต.นาคู่ 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที ส านักงานปลัด   
อบต.นาคู่ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที ส านักงานปลัด   
อบต.นาคู่ 

- 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาที ส านักงานปลัด   
อบต.นาคู่ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 60 นาท ี
 

14.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัวของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที่
ยื่นค าขอแทน
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) 
ใบทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับจริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

3) 

ส าเนาใบมรณบัตร
ของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ (กรณีถึง
แก่กรรม) โดยให้
ทายาทท่ียื่นค าขอ
เป็นผู้ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

4) 

ส าเนาหลักฐานแสดง
ความเป็นทายาท
ของผู้ลงชื่อแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจ
ซึ่งถึงแก่กรรมพร้อม
ลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) พร้อมปิด
อากรแสตมป์ 10 
บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับ
มอบอ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 
16.  ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 
ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
หมายเหตุ - 
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17.  ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 88  หมู่ที่  7  ต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัด

นครพนม  48130 /ร้องเรียน  ณ  ช่องทางที่ยื่นค าขอ  โทรศัพท์  (042-530932)  หรือ  www. .naku.go.th 
2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหตุ(02-547-4446-7) 
3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์ : Call Center 1570 

หมายเหตุ- 
4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ- 
5) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

- 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส่วนสวสัดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
6.  ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7.  พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 วัน 
9.  ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22/05/2558 16:47  
11.  ช่องทางการให้บริการ  

1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่(อบต.นาคู)่  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ : 042-530932 / ติดต่อด้วย
ตนเอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นค าขอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้
อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
 
หลักเกณฑ์ 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ใน
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
วิธีการ 
    1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 



25/79 

    2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 
 
13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อ านาจยื่นค าขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

10 นาที ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

อบต.นาคู่ 

 

2) 
การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเป็นอยู่และคุณสมบัติ 

5 นาที ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

อบต.นาคู่ 

 

3) 
การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับ
การสงเคราะห์ 

3 วัน ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

อบต.นาคู่ 

 

4) 

การพิจารณา 
 

จัดท าทะเบียนประวัติพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

2 วัน ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

อบต.นาคู่ 

 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

7 วัน ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

อบต.นาคู่ 

3. กรณีมีข้อขัดข้อง
เกี่ยวกับการพิจารณา
ได้แก่สภาพความเป็นอยู่
คุณสมบัติหรือข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณจะแจ้ง
เหตุขัดข้องที่ไม่สามารถ
ให้การสงเคราะห์ให้ผู้ขอ
ทราบไม่เกินระยะเวลาที่
ก าหนด) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 13 วัน 
14.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่ายพร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา - 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 
หนังสือมอบอ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้ด าเนินการ
แทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ าตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับ
มอบอ านาจ (กรณีมอบ
อ านาจให้ด าเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พร้อมส าเนาของผู้รับมอบ
อ านาจ (กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคารของผู้รับมอบ
อ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
16.  ค่าธรรมเนียม 

 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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17.  ช่องทางการร้องเรียน 
 ช่องทางการร้องเรียน  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 88  หมู่ที่  7  ต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัด

นครพนม  48130 /ร้องเรียน  ณ  ช่องทางที่ยื่นค าขอ  โทรศัพท์  (042-530932)  หรือ  www. .naku.go.th 
 
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 แบบค าขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
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ทะเบียนเลขท่ี...................../25……. 
 

แบบค าขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ .52 ……. 
 
ผู้ยื่นค าขอฯ            ]    [แจ้งด้วยตนเอง  
    ]    [ผู้ยื่นค าขอฯ  แทนตามหนังสือมอบอ านาจ  เกี่ยวข้องเป็น................................กับผู้ป่วยเอดส์ที่ขอข้ึนทะเบียน  
ช่ือ – สกุล ........................................................เลขประจ าตัวประชาชน  ....................................................  
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์ .....................................................  

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

วันท่ี............ 

 ด้วยข้าพเจ้า  )นาย/นาง/นางสาว  (ชื่อ..................................................... นามสกุล.............................................................. 
เกิดวันที่ ......................เดือน ................................................พ.ศ .  ................อายุ..............ปต  สัญชาติ......................................................  
มีช่ืออยู่ในส าเนาทะเบยีนบ้านเลขที่..................หมู่ที่ .................ตรอก/ซอย.............................................................................................  
ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต...................................................  
จังหวัด ...................................................รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท์..............................................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ป่วยเอดส์ที่ยื่นค าขอ    ....................................................................................  
สถานภาพสมรส     □  โสด   □   สมรส     □ หม้าย     □ หย่ารา้ง     □แยกกันอยู่       □ อื่นๆ  ..................................... 
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้……………………………………………….โทรศัพท.์....................................................................... 
เกี่ยวข้องโดยเป็น  □  บิดา -มารดา      □ บุตร       □ สามี -ภรรยา       □  พี่น้อง       □ อื่นๆ  ................................................. 
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ     □   ยังไม่ไดร้ับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพ       □   อยู่ในบัญชีส ารองสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 
 
 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ  .7522   โดยวิธีดังต่อไปนี้  )เลือก  1  วิธี)  
□ รับเงินสดด้วยตนเอง   □ รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มสีิทธ ิ
□ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  □ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธ ิ
พร้อมแนบเอกสาร  ดังนี้ 
□  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบตัรอื่น  ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
□ ส าเนาทะเบียนบ้าน  
□ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส ์จริง 
□  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผูร้ับมอบอ านาจ  )ในกรณียื่นค าขอฯ แทน)  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ีคุณสมบัตคิรบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

)ลงช่ือ............................................................)ผูย้ื่นค าขอ  )ลงช่ือ............................................................)เจ้าหน้าท่ีผูร้ับจดทะเบยีน   
         )..........................................................)            )........................................................)  

 
หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไมต่้องการออก  และท าเครื่องหมาย        ลงในช่องหน้าข้อความที่ต้องการ 
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- 2 -  
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 

เรียน    คณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของ  นาย /นาง/นางสาว........................................................................................................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  □ ...........................................................   แล้ว 
  เป็นผู้มสีิทธิครบถ้วน 
             เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ  ดังนี้ ................................................................................................................................................  
 
 

    )ลงช่ือ .......................................................... )เจา้หน้าท่ีผูร้ับจดทะเบียน  
                                                              )........................ .............. .......................)  

          ต าแหน่ง............................................................ 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่
 
 คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิไดต้รวจสอบแล้ว  มีความเห็นดังนี้ 
 สมควรรับขึ้นทะเบยีน 
 ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน 
 
           

 )..........................................)           )).......................................   )..........................................)  
กรรมการ       กรรมการ                         กรรมการ 

 
ค าสั่ง 

 รับขึ้นทะเบียน 
  ไม่รับขึ้นทะเบียน 
   อื่นๆ ...................................................................................................................................................................................  

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

                     ) ..............................................)    
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่

             ................. / ................................. / ............  
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หนังสือมอบอ านาจ 
 

                                                     ที่  ................................................................... 
 

               วันท่ี    .............เดือน    .................................พ.ศ..................  .  
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า     ......................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร  .......................................  
เลขท่ี     ..................................................ออกให้  ณ    ................................เมื่อวันท่ี  ....  ...........................อยู่บ้านเลขที่  ..........  
หมู่ที่     ............ตรอก  /ซอย     ............................ถนน  .........................แขวง  /ต าบล  ....................................... ................ 
เขต  /อ าเภอ     .......................................จังหวัด  ................................................  
 
 ขอมอบอ านาจให้     ...............................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร  ..............................................  
เลขท่ี     ..................................................ออกให้  ณ    ..............................เมื่อวันท่ี    ............................อยู่บ้านเลขที่  .......... ... 
หมู่ที่     ............ตรอก  /ซอย     .............................ถนน  ............................แขวง  /ต าบล  .......................................  
เขต  /อ าเภอ     .......................................จังหวัด  ................................................  
 
 เป็นผู้มีอ านาจยื่นค าขอขึ้นทะเบยีนรับเงินสวสัดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แทนข้ าพเจ้าจนเสร็จการ 
 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้า ได้กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้น 
 เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ  /ลายพิมพ์น้ิวมือ  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว  
 
 

ลงช่ือ  ...  .....................................................ผู้มอบอ านาจ  
             ).....................................................) 
 
ลงช่ือ    ........................................................ผู้รับมอบอ านาจ  
             ).....................................................) 
 
ลงช่ือ    ........................................................พยาน  
             ).....................................................) 
 
ลงช่ือ  ..................................................  ......พยาน  
             ).....................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลักฐานประกอบของผู้รับมอบอ านาจ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   

ส าเนาทะเบียนบ้าน   

 เอกสารอืน่ๆ ............................................   
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ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

๑. ผู้ป่วยเอดส์ทีม่ีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย ์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็น
โรคเอดส์จริง 
๒. ผู้ป่วยเอดสต์้องมีภูมลิาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
๓. การยื่นคาร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์สามารถยื่นค าร้องได้ที ่อบต.นาคู่  โดยมีหลักฐานทีต่้องนามา ดังนี ้

๓.๑ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าปว่ยเป็นโรคเอดส ์จริง 
๓.๒ บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสาเนา) 
๓.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสาเนา) 

๔. กรณีที่ผู้ป่วยเอดสไ์มส่ามารถเดนิทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง  จะมอบอ านาจให้ผูอุ้ปการะมาด าเนินการแทนได ้
๕. กรณีผู้ป่วยเอดส ์เป็นผูสู้งอาย ุและคนพิการด้วย สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
๖. กรณีผู้ป่วยเอดส์ทีไ่ดร้ับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ย้ายภูมลิาเนา (ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค ารอ้งขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมลิาเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จากองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลาเนาเขา้ไปอยู่ใหม ่ผู้ป่วยเอดส์จะไดร้ับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ถึงเดือนที่ยา้ย
ภูมิล าเนาเท่าน้ัน 
๗. กรณีผู้ป่วยเอดส์ทีไ่ดร้ับเงินเบี้ยยังชีพฯ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ทีเ่สียชีวิตต้องแจ้งให้อบต .ศรดีอนมูล ทราบภายใน ๓ วัน 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส่วนสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน  
5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

6.  ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7.  พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0  นาท ี
9.  ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ   
22/05/2558 11:38  
11.  ช่องทางการให้บริการ  

1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่(อบต.นาคู)่  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ : 042-530932  
/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปตให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการใน
ปตงบประมาณถัดไป  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 
 หลักเกณฑ์ 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
 3. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
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 ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทักษ ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี 
 
 ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทักษ ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
 
 วิธีการ 
    1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปตงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ 
พิทักษ ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายใน
ระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 
    2. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปตงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 
    3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
 
13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย
ความพิการในปตงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอ านาจ
ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค าร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

20 นาที ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

อบต.นาคู่ 

 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาที ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

อบต.นาคู่ 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 นาท ี
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14.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัวคนพิการตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การคุณภาพชีวิตคนพิการ
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา - 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบี้ยความพิการประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา
ของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้
อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่น
ค าขอแทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พร้อมส าเนาของผู้ดูแลคน
พิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
พิทักษ ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี 
(กรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่ง
มีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือคนไร้
ความสามารถให้ผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้
อนุบาลแล้วแต่กรณีการยื่นค า
ขอแทนต้องแสดงหลักฐาน
การเป็นผู้แทนดังกล่าว) 

- 1 1 ชุด - 

 
16.  ค่าธรรมเนียม 

 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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17.  ช่องทางการร้องเรียน 
 ช่องทางการร้องเรียน  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 88  หมู่ที่  7  ต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัด

นครพนม  48130 /ร้องเรียน  ณ  ช่องทางที่ยื่นค าขอ  โทรศัพท์  (042-530932)  หรือ  www. .naku.go.th  
 
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

- 
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ทะเบียนเลขที่ /..............52 ....... 
แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ .52 .... 

เฉพาะกรณีผู้พิการมอบอ านาจหรือผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจเกี่ยวข้องกับคนพิการ   
ที่ขอข้ึนทะเบียน  โดยเป็น    บิดา -มารดา     บุตร     สามี -ภรรยา     พี่น้อง     ผู้ดูแลคนพิการตามระเบียบฯ  

ชื่อ -ลุกล (จานำ บบอบอัูนูผ/จานิานลลนูดุูำ ).......................................................................................................................  
เลขปำะผัูต วปำะชูชน  ---- ที่อยา่.............................................................. 

..............................................................................................................................์ทำั ูทโ................................................  

ข้อมูลคนพิกำร        เขียนที่.................................................... 
ว นที่..............  เิือน..............................  ู.ั. ................ 

 ลัูนัูหนนูนูบ   เิ็ุชูย     เิ็ุหญดง     นูย     นูง     นูงลูว     อื่นๆ (ำะบก.............................)  
ชื่อ ..................................................................นูบลุกล.......................................................................................................  
เุดิว นที่ ............เิือน...............................ู.ั................ .  ...อูยก................ปต  ล ญชูตด...........................บีชื่ออยา่ยนลัูเนู  
ทะเบียนบนูนเลขท่ี ..............หบา่ที่............ตำอุ/ยอย........................นนน...........................หบา่บนูน/ชกบชน.........................  
ตัูบล /นขวง..............................................อัูเ อ/เขต..............................................ผ งหว ิ...............................................  
ำห ลไปำษณียโ ...................................์ทำั ูทโ.........................................................  
หบูยเลขบ ตำปำะผัูต วปำะชูชนของลน ดูุูำที่ยื่นลัูขอ    ---- 
ปำะเ ทลวูบ ดูุูำ   ลวูบูดุูำทูงุูำเห็น      ลวูบูดุูำทูงลตดปญัญู 
     ลวูบูดุูำทูงุูำไินยดนหำอืลื่อลวูบหบูย    ลวูบูดุูำทูงุูำเำยีนำาน 
     ลวูบูดุูำทูงุูำเลลื่อนไหวหำือทูงำู่งุูย   ลวูบูดุูำทูงออทดลตดุ 
     ลวูบูดุูำทูงผดตยผหำือูฤตดุำำบ 
ลนูน ููลบำล    ์ลิ    ลบำล    หบนูย    หยู่ำนูง    นยุ  ุนอยา่    อ่ืนๆ.................................... 
บกลลลอนูงอดงที่ลูบูำนตดิต่อไิน ......................................................................์ทำั ูทโ.......................................................  
ข้อมูลทั่วไป : ลนูน ููุูำำ บลว ลิดุูำ ูลำ ฐ 

  ย งไบ่เลยไินำ บเบี้ยย งชีู   เลยไินำ บ (ยนูย  าบดลัูเนู  )เขนู บูอยา่ยหบ่เบื่อ....................................................... ................. 
  ไินำ บเบีย้ย งชีูจานลางอูยก   ไินำ บุูำลงเลำูะหโเบี้ยย งชีูจานป่วยเอิลโ    อื่นๆ (ำะบก................................)  
  ไบ่ลูบูำนยชนชีวดตปำะผัู ว นินวยต วเอง      บีำูยไินไบ่เูียงูอต่อุูำย งชีู   ไบ่ลูบูำนปำะุอบอูชีูเลีย้งตนเองไิน 
  บีอูชีู (ำะบก..................................................................)ำูยไินต่อเิือน (ำะบก(................................................)บูท)  

บีลวูบปำะลงลโขอำ บเงดนเบี้ยลวูบ ดูุูำ ปำะผัูปตงบปำะบูณ ู .ั .  52...........  ์ิยวดธีิ งต่อไปนี้ (เลือุ 1 วดธี)  
  ำ บเงดนลิินวยตนเอง     ำ บเงดนล ์ิิ ยบกลลลที่ไิ นำ บบอบอัูนูผผูุจานบีลดทธด 
  ์ อนเขนูบ ญชีเงดนฝูุ ธนูล ำูยนนูบจานบีลดทธด   ์ อนเขนูบ ญชีเงดนฝูุ ธนูล ำูยนนูบบกลลลที่ไิ นำ บบอบอัูนูผผูุ จานบีลดทธด 
ธนูล ำู ....................................................................................ลูขู..........................................................เลขที่บ ญชี    --    - 
ูำนอบนนบเอุลูำ ิ งนี้ 
  ลัูเนูบ ตำปำะผัูต วลน ดูุูำ        ลัูเนูทะเบียนบนูน 
  ลัูเนูลบกิบ ญชีเงดนฝูุธนูลูำ (ยนุำณีจานขอำ บเบี้ยลวูบ ดูุูำปำะลงลโขอำ บเงดนจู่นธนูลูำ)  
  หน งลือบอบอัูนูผูำนอบลัูเนูบ ตำปำะผัูต วปำะชูชนของจานบอบอัูนูผนละจานำ บบอบอัูนูผ 
 ขนููเผนูขอำ บำองวู่ขนููเผนูเป็นจานบีลกณลบบ ตดลำบนนวน นละขนอลวูบิ งุลู่วขนูงตนนเป็นลวูบผำดงทกุปำะุูำ 
 

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

 จานยื่นลัูขอ /จานำ บบอบอัูนูผยื่นลัูขอ           เผนูหนนูที่จานำ บลงทะเบียน 
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หมำยเหตุ  ยหนขีิฆู่ขนอลวูบที่ไบ่ตนองุูำออุ นละทัูเลำื่องหบูย  ยนช่อง  หนนูขนอลวูบที่ตนองุูำ 
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับจดทะเบียน 
เำียน  ลณะุำำบุูำตำวผลอบลกณลบบ ตด 
        ไินตำวผลอบลกณลบบ ตดของ  นูย /นูง/นูงลูว
..................................................................... ................................ 
หบูยเลขบ ตำปำะผัูต วปำะชูชน 
----  นลนว  
  เป็นจานบีลกณลบบ ตดลำบนนวน   
  เป็นจานที่ขูิลกณลบบ ตด เนื่องผูุ 
............................................................................................ ......... 
…………………………………………………………………………………………. 
 

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

เผนูหนนูที่จานำ บผิทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
เำียน  นูยุเทับนตำีตัูบลบูงุำะทึุ 
        ลณะุำำบุูำตำวผลอบลกณลบบ ตดไินตำวผลอบนลนว 
บีลวูบเห็นิ งนี้ 
 

  ลบลวำำ บขึ้นทะเบียน    ไบ่ลบลวำำ บขึ้นทะเบียน 
 
ุำำบุูำ  (ลงชื่อ.............................................................)  

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

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

)...........................................................( 
ค ำสั่ง 
           ำ บขึ้นทะเบียน    ไบ่ำ บขึ้นทะเบียน    อ่ืนๆ................................................................................................. ... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

นูยุองลโุูำบำดหูำล่วนตัูบลนูลา่ 
ว น /เิือน/ปต....................................................................  

          .                                                                 ยื่นลัูขอลงทะเบียนเุ็บไวนต ิตูบำอยเลนนปำะยหนลน ดูุูำที่(
                                                                                                                                

ยื่นนบบลัูขอลงทะเบียนเบื่อว นที่ .........................เิือน.............................................ู.ั...................................... .  
 52 .ั.ุูำลงทะเบียนลำ ้งนี้ เู่ือขอำ บเงดนเบี้ยลวูบ ดูุูำ  ปำะผัูปตงบปำะบูณ ู..... ์ิยผะไินำ บเงดนเบี้ยลวูบ

ดูุูำ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 52…. ถึงเดือนกันยายน 52…. ในอัตราเดือนละ นองดุกเดือน 01   ่าด  วายในภันดาบ 211 
ุำณีลน ดูุูำยนูย าบดลัูเนูไปอยา่ที่ อ่ืน 52 มันภาคม 0 ตั้งแต่ภันดาบ(…. ถึง ภันดาบ 52 นยากิกายน 01…) ผะตนองไป
ลงทะเบียนยื่นลัูขอำ บเงดนเบี้ยลวูบ ดูุูำ  ณ  ที่องลโุำปุลำองล่วนทนองนด่นนห่งยหบ่ ูยยนเิือนูฤัผดุูยน  52 …  ท ้งนี้
เู่ือเป็นุูำำ ุษูลดทธดยหนต่อเนื่อง 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส่วนสวสัดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน  
5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 

6.  ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7.  พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 วัน 
9.  ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     
22/05/2558 15:52  
11.  ช่องทางการให้บริการ  

1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่(อบต.นาคู)่  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ : 042-530932  
/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปตให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปตบริบูรณ์ขึ้นไปในปตงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ 
ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 หลักเกณฑ์ 
    1) มีสัญชาติไทย 
    2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
    3) มีอายุหกสิบปตบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่
ผู้รับบ านาญเบี้ยหวัดบ านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
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 ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
       1) รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
       2) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบ
อ านาจจากผู้มีสิทธิ 
 
 วิธีการ 
     1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปตงบประมาณถัดไปยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการได้ 
     2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปตงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 
     3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่แห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
 
13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในปตงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอ านาจ
ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค าร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

20 นาที ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

อบต.นาคู่ 

 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ
มอบอ านาจ 

10 นาที ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

อบต.นาคู่ 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 นาท ี
14.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่ายพร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา - 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร
พร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 
หนังสือมอบอ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้ด าเนินการ
แทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ าตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับ
มอบอ านาจ (กรณีมอบ
อ านาจให้ด าเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร
พร้อมส าเนาของผู้รับมอบ
อ านาจ (กรณีผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ของผู้รับมอบอ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 
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16.  ค่าธรรมเนียม 

 ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
17.  ช่องทางการร้องเรียน 
 ช่องทางการร้องเรียน  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 88  หมู่ที่  7  ต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัด

นครพนม  48130 /ร้องเรียน  ณ  ช่องทางที่ยื่นค าขอ  โทรศัพท์  (042-530932)  หรือ  www. .naku.go.th 
 
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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ทะเบียนเลขที่ /..............52 ...... 
 

แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ .52 ...... 

เฉููะุำณีจานลางอูยกบอบอัูนูผยหนบกลลลอ่ืนบูยื่นลัูขอลงทะเบียนนทน 
      จานยื่นลัูขอฯ นทนตูบหน งลือบอบอัูนูผ เุี่ยวขนองเป็น .................................................ุ บจานลางอูยกท  ี่ขอลงทะเบียน  
ชื่อ -ลุกล (จานำ บบอบอัูนูผ................................................................................. )เลขปำะผัูต วปำะชูชนจานำ บบอบอัูนูผ  
---- ที่อยา่.......................................................................................................  

..............................................................................................................์ทำั ูทโ................................................................  

ข้อมูลผู้สูงอำยุ        เขียนที่.................................................... 
ว นที่ ..............เิือน..................................ู.ั.....................  

 ินวยขนููเผนู (นูย/นูง/นูงลูว )ชื่อ................................................นูบลุกล......................................................  
เุดิว นที่ ............เิือน...............................ู.ั  ................... .อูยก................ปต  ล ญชูตด...........................บีชื่ออยา่ยนลัูเนู  
ทะเบียนบนูนเลขท่ี ......................หบา่ที่/ชกบชน..............................ตำอุ/ยอย..............................นนน................................  
ตัูบล /นขวง..............................................อัูเ อ/เขต..............................................ผ งหว ิ...............................................  
ำห ลไปำษณียโ ...................................์ทำั ูทโ.........................................................หบูยเลขบ ตำปำะผัูต วปำะชูชนของ  
จานลางอูยกที่ยื่นลัูขอ    ---- 
ลนูน ููลบำล    ์ลิ    ลบำล    หบนูย    หยู่ำนูง    นยุ  ุนอยา่    อ่ืนๆ.................................... 
ำูยไินต่อเิือน ....................................บูท  อูชีู................................................................................  
ข้อมูลทั่วไป : ลนูน ููุูำำ บลว ลิดุูำ ูลำ ฐ 

  ไบ่ไินำ บุูำลงเลำูะหโเบี้ยย งชีู   ไินำ บุูำลงเลำูะหโเบี้ยย งชีูจานป่วยเอิลโ 
  ไินำ บุูำลงเลำูะหโเบี้ยลวูบ ดูุูำ   ยนูย าบดลัูเนูเขนูบูอยา่ยหบ่  เบื่อ........................................................... 
 บีลวูบปำะลงลโขอำ บเงดนเบี้ยย งชีูจานลางอูยก ปำะผัูปตงบปำะบูณ ู .ั .52 ....  ์ิยวดธีิ งต่อไปนี้ (เลือุ 1 วดธี)  
  ำ บเงดนลิินวยตนเอง     ำ บเงดนล ์ิิ ยบกลลลที่ไิ นำ บบอบอัูนูผผูุจานบีลดทธด 
  ์ อนเขนูบ ญชีเงดนฝูุ ธนูล ำูยนนูบจานบีลดทธด   ์ อนเขนูบ ญชีเงดนฝูุ ธนูล ำูยนนูบบกลลลที่ไิ นำ บบอบอัูนูผผูุ จานบีลดทธด 
ูำนอบนนบเอุลูำ ิ งนี้ 
  ลัูเนูบ ตำปำะผัูต วปำะชูชน หำือลัูเนูบ ตำอ่ืนที่ออุ์ิยหน่วยงูนของำ ฐที่บีำาปนู่ย    ลัูเนูทะเบียนบนูน 
  ลัูเนูลบกิบ ญชีเงดนฝูุธนูลูำ (ยนุำณีจานขอำ บเงดนเบี้ยย งชีูจานลางอูยกปำะลงลโขอำ บเงดนเบี้ยย งชีูจานลางอูยกจู่นธนูลูำ)  
  หน งลือบอบอัูนูผูำนอบลัูเนูบ ตำปำะผัูต วปำะชูชนของจานบอบอัูนูผนละจานำ บบอบอัูนูผ 

 ขนููเผนูขอำ บำองวู่ขนููเผนูเป็นจานบีลกณลบบ ตดลำบนนวน ไบ่ไินเป็นจานำ บบัูนูญหำือลว ลิดุูำเป็นำูยเิือนผูุ
หน่วยงูนของำ ฐ ำ ฐวดลูหุดผ หำือองลโุำปุลำองล่วนทนองนด่น นละขอำ บำองวู่ขนอลวูบิ งุลู่วขนูงตนนเป็นลวูบผำดงทกุ
ปำะุูำ 
 

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

        จานยื่นลัูขอจานำ บบอบอัูนูผยื่นลัูขอ/                   .เผนูหนนูที่จานำ บลงทะเบียน       
                                                                                                                          

หมำยเหตุ  ยหนขีิฆู่ขนอลวูบที่ไบ่ตนองุูำออุ นละทัูเลำื่องหบูย  ยนช่อง  หนนูขนอลวูบที่ตนองุูำ 
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- ินูนหล ง -  
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับจดทะเบียน 
 

เำียน  ลณะุำำบุูำตำวผลอบลกณลบบ ตด 
        ไินตำวผลอบลกณลบบ ตดของ  นูย /นูง/นูงลูว
..................................................................... ................................ 
หบูยเลขบ ตำปำะผัูต วปำะชูชน 
----  นลนว  
  เป็นจานบีลกณลบบ ตดลำบนนวน   
  เป็นจานที่ขูิลกณลบบ ตด เนื่องผูุ 
............................................................................................ ......... 
…………………………………………………………………………………………. 

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

เผนูหนนูที่จานำ บผิทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

เำียน  นูยุองลโุูำบำดหูำล่วนตัูบลนูลา่ 
        ลณะุำำบุูำตำวผลอบลกณลบบ ตดไินตำวผลอบนลนว 
บีลวูบเห็นิ งนี้ 
 

  ลบลวำำ บขึ้นทะเบียน    ไบ่ลบลวำำ บขึ้นทะเบียน 
 
ุำำบุูำ  (ลงชื่อ.............................................................)  

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

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

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

ค ำสั่ง 
           ำ บขึ้นทะเบียน    ไบ่ำ บขึ้นทะเบียน    อ่ืนๆ................................................................................................. ... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

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

นูยุองลโุูำบำดหูำล่วนตัูบลนูลา่ 
ว น /เิือน/ปต....................................................................  

 

ต ิ (                                                                  ต ิตูบำอยเลนนปำะ ยหนจานลางอูยกที่ยื่นลัูขอลงทะเบียนเุ็บไวน( 
ตูบำอยเลนนปำะ ยหนจานลางอูยกที่ยื่นลัูขอลงทะเบ ียนเุ็บไวน                                                                               .

                                                                                                                            

ยื่นนบบลัูขอลงทะเบียนเบื่อว นที่ .........................เิือน.............................................ู.ั...... .................................  

 ุูำลงทะเบียนลำ ้งนี้ เู่ือำ บเงดนเบี้ยย งชีูจานลางอูยกปำะผัูปตงบปำะบูณ ู.ั .52 ....... ์ิยผะเำด่บำ บเงดนเบี้ย   ย งชีู
จานลางอูยก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 52.... ถึงเดือนกันยายน 52.... ในอัตราแ่่น้ัน่ันได  วายในภันดาบ นองดุกเดือน 01 ุำณี
จานลางอูยกยนูย าบดลัูเนูไปอยา่ที่อ่ืน 52 มันภาคม 0 ตั้งแต่ภันดาบ(.... ถึง ภันดาบ 52 นยากิกายน 01....) ผะตนองไปลงทะเบียน
ยื่นลัูขอำ บเบี้ยย งชีูจานลางอูยก  ณ  ที่องลโุำปุลำองล่วนทนองนด่นนห่งยหบ่ ูยยนเิือนูฤัผดุูยน 52....  ท ้งนี้เู่ือเป็นุูำ
ำ ุษูลดทธดยหนต่อเนื่อง 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ  
5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
6.  ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7.  พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 วัน 
9.  ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26/05/2558 14:38  
11.  ช่องทางการให้บริการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่(อบต.นาคู)่  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ : 042-530932  
/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1) สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จปกติของลูกจ้างประจ าเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าที่ออกจากงานโดย
ต้องมีระยะเวลาท างานไม่น้อยกว่า 1 ปตบริบูรณ์ เมื่อพ้นหรือออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (3) ถึง (16) และกรณีท างานเป็น
ลูกจ้างประจ าไม่น้อยกว่า 5 ปตบริบูรณ์ และลาออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2) กรณีบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จปกติโดยมีเวลาท างานตั้งแต่ 25 ปตบริบูรณ์ขึ้นไป จะขอรับ
บ าเหน็จรายเดือนแทนบ าเหน็จปกติได้โดยจ่ายเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจ าออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 
 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 4) กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้
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รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 5) พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 6) ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิยื่น
เรื่องขอรับบ าเหน็จปกติหรือ
บ าเหน็จรายเดือน พร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนจองเอกสาร
หลักฐาน 

3 ชั่วโมง ส านักงานปลัด 
อบต.นาคู่ 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
อ านาจพิจารณา 

6 วัน ส านักงานปลัด 
อบต.นาคู่ 

 

3) 

การพิจารณา 
 

นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอ านาจ 
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จ
ปกติหรือบ าเหน็จรายเดือน
โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้ลูกจ้างประจ า
ต่อไป 

8 วัน ส านักงานปลัด 
อบต.นาคู่ 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วัน 
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14.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน 
 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค าขอรับ
บ าเหน็จปกติหรือ
บ าเหน็จรายเดือน
ลูกจ้าง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบค า
ขอรับบ าเหน็จปกติ
หรือบ าเหน็จราย
เดือนลูกจ้างที่
หน่วยงานต้น
สังกัด) 

 
16.  ค่าธรรมเนียม 

 ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
17.  ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 88  หมู่ที่  7  ต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัด

นครพนม  48130 /ร้องเรียน  ณ  ช่องทางที่ยื่นค าขอ  โทรศัพท์  (042-530932)  หรือ  www. .naku.go.th 
 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้าง 
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แบบขอรับบ ำเหน็จปกติ บ ำเหน็จรำยเดือน บ ำเหน็จพิเศษ และหรือบ ำเหน็จพิเศษรำยเดือนลูกจ้ำง          5313 
ส ำหรับส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดหรือจังหวดั 

...................................................... 
รหสัหน่วยงาน/จงัหวดั 

วนัท่ี.................................................... 
เร่ือง  ขอให้สัง่จ่ายเงิน 
เรียน 
                         โปรดพิจารณาสัง่จ่าย   เงินบ าเหน็จปกติ  เงินบ าเหน็จรายเดือน  เงินบ าเหน็จพิเศษ  เงินบ าเหน็จพิเศษรายเดือน  กรณีออกจากงาน 
กรณีเกษียณอาย ุ  กรณีตาย  ใหแ้ก่ทายาทซ่ึงมีสิทธิไดรั้บมรดก ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องผูต้าย ตามค าขอขา้งล่างน้ีและไดส่้งเอกสาร  
รวม..........................ฉบบัมาดว้ยแลว้ 

ขอแสดงความนบัถือ 
ลงช่ือ....................................................(1) 
(..........................................................) 

ต าแหน่ง...................................................... 
โทร........................... 

ส ำหรับผู้ขอ 

ลูกจา้ง                                  ยศ.............................  ค  าน าหนา้............................ช่ือ....................................................นามสกุล.......................... ............................ 
ขอรับเงิน             บ  าเหน็จปกติ       บ  าเหน็จรายเดือน 
                            บ  าเหน็จพิเศษ     บ  าเหน็จพิเศษรายเดือน 

วนั เดือน ปีเกิด (2) 
........../............./.......... 

วนั เดือน ปีท่ีเร่ิมนบั 
........../............/........... 

วนัเดือนปีท่ีออกจากงานหรือตาย 
........../............../................ 

ประเภทการขอ 
บ าเหน็จปกติ /บ าเหน็จรายเดือน                 ออกจากงาน 
                                                                    เกษียณอาย ุ
                                                                    ตาย 
บ าเหน็จพิเศษ/บ าเหน็จพิเศษรายเดือน        ออกจากงาน 
                                                                    ตาย 

เหตุท่ีออก 
  ลาออก 
  ให้ออก 
  เกษียณ 
  ปลดออก 

ต าแหน่ง…………………………………………………….. 

ลกัษณะการค านวณ 
บ าเหน็จปกติ/               ค านวณเวลาท างานเป็นเดือน 
บ าเหน็จรายเดือน 
 
บ าเหน็จพิเศษ/                    ยามปกติ อตัรา 
บ าเหน็จพิเศษรายเดือน             ท่ีไดรั้บ...........................(3) 
                                            ค  าสัง่กลาโหม อตัรา 
                                                 ท่ีไดรั้บ..................................... 

สถานะผูข้อ 
  ลูกจา้งประจ า 
  ลูกจา้งชัว่คราว 

ส่วนราชการท่ีสงักดัคร้ังสุดทา้ย 
กรม................................ รหสั   
กระทรวง............................................................ 
จงัหวดั........................... รหสั          

       อน่ึงขา้พเจา้มีความประสงคใ์หก้รมบญัชีกลางโอนเงินบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน 
บ าเหน็จพิเศษ หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน ซ่ึงขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร............ 
....................................................................สาขา........................................................................ 
ช่ือบญัชี...........................................................เลขท่ีบญัชี...........................................................(4) 

ขอรับเงินทาง        กรม  .............................................................. 
(5) รหสั หน่วยงาน  
       จงัหวดั .................................. รหสัจงัหวดั    
ส่วนราชการผูเ้บิก ...................................................................... 
รหสัจงัหวดั  

กรณีลูกจา้งออกจากงาน (6) 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นความจริงทุกประการ 

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

วนัท่ี.............................................. 
 

กรณีลูกจา้งตาย (7) 
   ขา้พเจา้ผูมี้สิทธิและเป็นผูแ้ทนผูมี้สิทธิไดท้ าหนงัสือรับรองไวต้่อกระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั
...............................วา่ขอ้ความท่ีปรากฏในเร่ืองราวน้ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงและไมมี่ทายาทหรือผูมี้สิทธิ
เหลืออยูอี่ก ถา้ปรากฏวา่มีทายาทหรือผูมี้สิทธิเกิดข้ึนเม่ือใดขา้พเจา้และผูมี้สิทธิท่ีไดรั้บเงินไปแลว้ยินยอม
คืนเงินท่ีไดรั้บไปโดยไม่มีสิทธิและชดใชค้า่เสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ทางราชการภายใน 30 วนั นบัจากวนัน้ีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บทราบจากทางราชการ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานแลว้ 

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

ท่ีอยูผู่ข้อ.............................................................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................................................โทร.................................................... 
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รหัส เวลำรำชกำร ตั้งแต่ ถึง 

01 เวลาปกติ 1 ............................................................................................................................. ............................... .................................. .......................... 
                 

2............................................................................................................................ .................................. 
                
3.............................................................................................................................................................. 
                
4............................................................................................................................ .................................. 

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

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

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

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

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

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

14 
25 
26 
38 
51 
52 
53 
54 
61 

เวลาทวีคูณ  ปราบปรามคอมมิวนิสต.์......................................................................................................... ........... 
        ”                     ”          พ.ศ. 2519 (7 ต.ค.  19  – 3 ต.ค. 00) ............................................................................ 
       ”                     ”          พ.ศ. 2534 (23 ก.พ. 34 – 2 พ.ค. 34) ............................................................................. 
เวลาทวีคูณอ่ืน ๆ ...................................................................................................................................... .............. 
ตดั    ลา   พกัราชการ   ให้ออกจากราชการไวก่้อน   หนีหรือขาดราชการ โดยไม่ไดรั้บเงินเดือน 
ตดั    ลา   พกัราชการ   ให้ออกจากราชการไวก่้อน  โดยไดรั้บเงินเดือน 1/2.......................................... 
ตดั    ลา   พกัราชการ   ให้ออกจากราชการไวก่้อน  โดยไดรั้บเงินเดือน 1/3.......................................... 
ตดั    ลา   พกัราชการ   ให้ออกจากราชการไวก่้อน  โดยไดรั้บเงินเดือน 1/4.......................................... 
ตดั   ป่วย   ลา   หนี  ขาด  ศึกษาต่อ  ระหวา่งประกาศกฎอยัการศึก........................วนั......................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................... 
รหัส อตัรำเงนิเดือน/อตัรำบ ำนำญ บำท 

79 
81 
82 
83 
84 

 

ค่าจา้งเดือนสุดทา้ยเดือนละ.......................................................................................................................................................................... 
เงินเพ่ิม พ.ด.ร.ส....................................................................................................................................................................... ..................... 
             พ.ส.ร........................................................................................... ..................................................................................................... 
             พ.น.บ........................................................................................................................ ........................................................................ 
             พ.ก.ร........................................................................................................................ ......................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................................... 
การกรอกแบบค าขอ 5313 

(1) หวัหนา้ส่วนราชการเจา้สังกดั หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัลงนาม 
(2) วนั เดือน ปี ให้กรอกเป็นตวัเลขตามปฏิทิน 
(3) ให้ระบุอตัราส่วนท่ีไดรั้บบ าเหน็จพิเศษ เช่น “อตัราท่ีไดรั้บ 12 เท่าของค่าจา้งเดือนสุดทา้ย” ให้กรอกกวา่ 12 เท่า 
(4) ช่ือธนาคาร ช่ือบญัชี และเลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคารของผูรั้บบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ หรือบ าเหน็จ

พิเศษรายเดือนประเภท ออมทรัพย/์สะสมทรัพย/์เผื่อเรียก/กระแสรายวนั พร้อมแนบส าเนาบญัชีเงินฝากซ่ึงผูข้อรับบ าเหน็จ
ปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนไดรั้บรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ดว้ย ทั้งน้ีส าเนาบญัชีเงินฝาก
ธนาคารให้ส่วนราชการผูข้อเก็บไวไ้ม่ตอ้งส่งกรมบญัชีกลาง 

(5) กรณีขอรับทางส่วนกลาง ให้ระบุส่วนราชการเจา้สังกดัระดบักรม จงัหวดั และรหสั กรณีขอรับทางส่วนภูมิภาคให้ระบุส่วน
ราชการผูเ้บิก จงัหวดัท่ีขอรับเงิน และรหสั และรหสัท่ีระบุเป็นรหสัตามระบบ GFMIS 

(6) กรณีลูกจา้งออกจากงาน ให้ลูกจา้งลงช่ือขอรับ 
(7) กรณีลูกจา้งตาย ให้ทายาทผูมี้สิทธิตามกฎหมายผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูล้งนามแทนเพียงคนเดียว กรณีผูมี้สิทธิเป็นผูเ้ยาวผ์ูไ้ร้

ความสามารถ หรือผูเ้สมือนไร้ความสามารถให้ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์แลว้แต่กรณีเป็นผูล้งนาม 
 

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

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

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

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

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

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

 
หมายเหตุ    1. การขอรับบ าเหน็จพิเศษไมต่อ้งกรอกเวลาท างาน 
 2. ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง    ท่ีใช ้
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คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีป้าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน : การรับช าระภาษีป้าย 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
6.  ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7.  พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 วัน 
 9.  ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีป้าย 26/05/2558 16:15  
11.  ช่องทางการให้บริการ  

1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่(อบต.นาคู)่  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ : 042-530932  
/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีป้ายแสดงชื่อ
ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้โดย
มีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
2) แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
3) เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6) กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษีและเงินเพ่ิม 
7) กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับ
แจ้งการประเมินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
8) กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้
รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค า
ขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการ
คืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
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9) พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
10) ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11) หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

1 วัน ส่วนการคลัง 
อบต.นาคู่ 

ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปต 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี 
 

30 วัน ส่วนการคลัง 
อบต.นาคู่ 

ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าของป้ายช าระภาษี 
 

15 วัน ส่วนการคลัง 
อบต.นาคู่ 

ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณี
ช าระเกิน 15 วัน
จะต้องช าระเงิน
เพ่ิมตามอัตราที่
กฎหมายก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 46 วัน 
14.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัวประชาชน
หรือบัตรที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐพร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา - 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือ
แสดงป้ายรายละเอียด
เกี่ยวกับป้ายวันเดือนปตที่
ติดตั้งหรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลักฐานการประกอบ
กิจการเช่นส าเนาใบทะเบียน
การค้าส าเนาทะเบียน
พาณิชย์ส าเนาทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

- 0 1 ชุด - 

5) 
หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(กรณีนิติบุคคล) พร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษี
ป้าย (ถ้ามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) 
หนังสือมอบอ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้ด าเนินการ
แทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16.  ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17.  ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 88  หมู่ที่  7  ต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัด

นครพนม  48130 /ร้องเรียน  ณ  ช่องทางที่ยื่นค าขอ  โทรศัพท์  (042-530932)  หรือ  www. .naku.go.th 
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 
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         แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย 
 

 

ภ .ป . 1 

        ประจ ำ        พ .ศ . 25..................... 
          ช่ือเจา้ของป้าย...................................................................................... 

         เลขท่ี ...............................ตรอก , ซอย ...........................................................ถนน......................................................................หมู่ท่ี...................................................  
         แขวง ..............................................................เขต..................................................................กรุงเทพมหานคร                                    โทรศพัท.์................................. 
         ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ณ .................................................................... ตามรายการต่อไปน้ี 

 1 2 3 4 5 6   

ประเภทป้าย ขนาดป้าย  ซ .ม.  เน้ือท่ีป้ายตาราง ซ .ม.  จ านวนป้าย ขอ้ความหรือภาพหรือเคร่ืองหมายท่ีปรากฏในป้ายโดยยอ่ สถานท่ีติดตั้งป้ายและวนัติดตั้ง  (แสดงป้าย( ถนน, ตรอก, ซอย,  
หมายเหตุ 

 
กวา้ง   ยาว 

   
แขวง, เขต,สถานท่ีใกลเ้คียงหรือระหวา่ง ก .ม.ท่ี  

(-1-) ...................... ...................... .......................... .................... ................................................................................ .................................................................................. ................................. 
มีอกัษรไทยลว้น ...................... ...................... .......................... .................... ................................................................................ .................................................................................. ................................. 

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

(-2-) ...................... ...................... .......................... .................... ................................................................................ .................................................................................. ................................. 
มีอกัษรไทยปนอกัษร ...................... ...................... .......................... .................... ................................................................................ .................................................................................. ................................. 

ต่างประเทศหรือเคร่ืองหมาย ...................... ...................... .......................... .................... ................................................................................ .................................................................................. ................................. 

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

(-3-) ...................... ...................... .......................... .................... ................................................................................ .................................................................................. ................................. 
ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย ...................... ...................... .......................... .................... ................................................................................ .................................................................................. ................................. 

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

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการท่ีแจง้ไว ้ ในแบบน้ีถูกตอ้งและครบถว้นตามความจริงทุกประการ 
 

 

          วนัท่ี ............... เดือน................................................... พ.ศ.  ................... 
 

 

                              
ลงช่ือ .......................................................................เจา้ของป้าย  

(............................................................)                   มำขอรับแบบย่ืนภำษีป้ำย ได้ที ่ อบต.นำคู่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 
6.  ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7.  พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 วัน 
9.  ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 25/05/2558 16:24
  
11.  ช่องทางการให้บริการ  

1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่(อบต.นาคู่)  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ : 042-530932  
/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. 
หมายเหตุ (-) 

 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษี
โรงเรือนและท่ีดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้น โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการ
ช าระภาษี 
2) แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
3) เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6) เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษี
เกินเวลาที่ก าหนดจะต้องช าระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
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7) กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วัน
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่
เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
8) กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9) พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
10) ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11) จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน ส่วนการคลัง 
อบต.นาคู่ 

ระยะเวลา : 1 วัน
นับแต่ผู้รับบริการ
มายื่นค าขอ 
 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้ง
การประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินด าเนินการช าระ
ภาษ ี
 

30 วัน ส่วนการคลัง 
อบต.นาคู่ 

ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 31 วัน 
 

14.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา - 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
โรงเรือนและท่ีดินพร้อมส าเนา 
เช่น โฉนดที่ดินใบอนุญาต
ปลูกสร้างหนังสือสัญญาซื้อ
ขายหรือให้โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐานการประกอบกิจการ
พร้อมส าเนา เช่น ใบทะเบียน
การค้าทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม สัญญา
เช่าอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) 
หนังสือรับรองนิติบุคคลและ
งบแสดงฐานะการเงิน (กรณี
นิติบุคคล) พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
หนังสือมอบอ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้ด าเนินการ
แทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16.  ค่าธรรมเนียม 

 ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
17.  ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 88  หมู่ที่  7  ต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัด

นครพนม  48130 /ร้องเรียน  ณ  ช่องทางที่ยื่นค าขอ  โทรศัพท์  (042-530932)  หรือ  www. .naku.go.th 
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
- 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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ภ.ร.ด.๙ 

ค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ตามมาตรา ๒๕, ๔๑ แห่งพระราชบัญญัตภิาษีรงเรือนและทีด่ิน พ.ศ.๒๔๗๙ 

 

 ข้าพเจ้า ....................................................................ผูร้ับประเมิน............................................อยู่บ้านเลขท่ี......................  
ตรอก, ซอย .........................................ถนน.......................................ต าบล.......................................อ าเภอ....................................  
จังหวัด  .................................................ขอยื่นค าร้องต่อ......................................................................  
 ตามที่พนักงานจัดเก็บภาษีของ ....................................................................ได้แจ้งความการประเมินคา่รายปต และค่าภาษี  
โรงเรือนและที่ดิน ประจ าปตภาษี ๒๕.....  ตามใบแจ้งรายการ  เล่มที่ ..............................................เลขที่................................  
ลงวันท่ี  ..............  เดือน...........................  พ.ศ. ..............  ข้าพเจ้าได้รับ วันท่ี  ..............  เดือน...........................  พ.ศ. ..............   
 ข้าพเจ้าผู้รบัประเมินไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่   ดังได้แจ้งรายการไว้ในบัญชีข้างลา่งนี้    จึงขอให้ 
พิจารณาการประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

   )ลงลายมือช่ือ) … ........................................................................ผู้ยื่นค าร้อง  

      วันท่ี .............../......................../...........................  

ชนิดทรัพย์สิน เลขท่ี ตั้งอยู่ที่ถนน, ต าบล 

ค่ารายปต - ค่าภาษี  เหตุผล 

)ต้องแนบพยาน  

หลักฐานมาด้วย ถ้ามี) 

พนักงานประเมิน พอใจให้เป็น 

บาท สต. บาท สต. 

 

 

 

 

       

 ได้รับค าร้องฉบับน้ี        ค าสั่ง 
เมื่อวันท่ี ...................เดือน...........................................    …………………………………………….. 
พ .ศ.๒๕...................       …………………………………………….. 
 )ลงลายมือช่ือ...............................................)   …………………………………………….. 
   เจ้าพนักงานผู้รับค าร้อง    )ลงลายมือช่ือ.........)......................................  
         )ต าแหน่ง.....................................................) 

 

ใบรับ  ภ .ร.ด .๙  

 ข้าพเจ้าไดร้ับค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ของ.......................................................................................ไว้แล้ว  

แต่วันท่ี ..................เดือน................................................พ.ศ.๒๕..................  

          )ลงลายมือช่ือ................................................................................)เจ้าพนักงานผูร้ับค าร้อง   
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ. 2545 
6.  ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7.  พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 20/05/2558 13:40  
11.  ช่องทางการให้บริการ  

1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่(อบต.นาคู)่  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ : 042-530932  
/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1) หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) จะต้องยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน.....ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 
ปตนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาต
สิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
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2) เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาที ส านักงานปลัด 
อบต.นาคู่ 

 

2) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนจนท. 
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่
สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนาม
ไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง ส านักงานปลัด 
อบต.นาคู่ 

หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
แบบบันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอ
และเอกสารพร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
ด้วยและแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

20 วัน ส านักงานปลัด 
อบต.นาคู่ 

กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน (ตาม 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) 



62/79 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/
ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้
ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

8 วัน ส านักงานปลัด 
อบต.นาคู่ 

(1. ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อมส าเนาแจ้ง
ส านักก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อก าหนดของท้องถิ่น)  
 

1 วัน ส านักงานปลัด 
อบต.นาคู่ 

(1. ระยะเวลาให้บริการ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดจะต้อง
เสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อย
ละ 20 ของจ านวนเงินที่
ค้างช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
 

14.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอ านาจ 
(ในกรณีที่มีการ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาเอกสารสิทธิ์
หรือสัญญาเช่าหรือ
สิทธิอ่ืนใดตาม
กฎหมายในการใช้
ประโยชน์สถานที่ท่ี
ใช้ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

2) 
หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

การควบคุมอาคาร
ที่แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนุญาตได้ 

ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

3) 

ส าเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในแต่ละ
ประเภทกิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน 
พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรม พ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. การเดินเรือ
ในน่านน้ าไทย พ.ศ. 
2546 เป็นต้น 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบ
เช่นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ในแต่
ละประเภทกิจการ
ที่ก าหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย์
และหลักฐานแสดง
ว่าผ่านการอบรม
เรื่องสุขาภิบาล

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาหาร (กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข้องกบั
อาหาร) 

ก าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ) 

 
16.  ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 

(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 
17.  ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 88  หมู่ที่  7  ต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัด

นครพนม  48130 /ร้องเรียน  ณ  ช่องทางที่ยื่นค าขอ  โทรศัพท์  (042-530932)  หรือ  www. .naku.go.th 
 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
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ค ำขอรับ 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

        เขียนท่ี............................................. ............  

       วนัท่ี............เดือน .... ....................พ .ศ. ................... 

 ข้าพเจ้า...................................................อายุ ...... ...............ปี    สญัชาติ ................... ............................ 
บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี ...... .................ตรอก  /ยอย.................................นนน...... ................................... 
ต าบล / แขวง............................อ าเภอ / เขต..........................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์................ 
โทรศพัท์....................................................หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน .................................................................  
 ขอย่ืนค าขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  ประเภท ............. .................................. 
ตอ่นายกองค์การบริหารสว่นต าบลนาคู ่  โดยใช้ช่ือสนานประกอบกิจการวา่........................................................ 
พืน้ท่ีประกอบการ.............................ตารางเมตร  จ านวนคนงาน .................. ....คน  ตัง้อยู ่ณ เลขท่ี ... .................. 
หมูท่ี่....................ต าบล ......................... .....อ าเภอ .......... .........................จงัหวดั ....... ..................................... 
โทรศพัท์................................................ 
 พร้อมค าขอนี ้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลกัฐานตา่ง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  /ข้าราชการ  /พนกังานรัฐวิสาหกิจ  ของผู้ขอรับใบอนญุาต 
 2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนญุาต 
 3.  ส าเนาใบอนญุาตตามกฏหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร ของสนานประกอบการ 
 4.  ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนญุาต ผู้ชว่ยจ าหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
 5.  ใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย 

6.  ..................................................................................................................................................... 

แผนท่ีตัง้สนานประกอบการพอสงัเขป 

 

 

 

ขอรับรองวา่ข้อความในแบบค าขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

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

 

แบบ กอ. 1 

เลขท่ีรับ................. เลขท่ี................... 
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แบบ  กอ   .3  

ค ำขอต่ออำย ุ

เลขท่ีรับ.....................         เลขท่ี..................... 

        เขียนท่ี....................................................... 

       วนัท่ี...............เดือน............................พ.ศ...............  

 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ...................ปี  สญัชาต.ิ........................... 

อยูบ้่านเลขท่ี .......................หมูท่ี่..................ตรอก  /ยอย..........นนน..............ต าบล  /แขวง.............................  

อ าเภอ  /เขต...................จงัหวดั...........................รหสัไปรษณีย์............................โทรศพัท์.............................  

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน.................................................................................................................. 

 ขอย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาต ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  ประเภท.................................. 

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

ตอ่นายกองค์การบริหารสว่นต าบลนาคู ่ โดยใช้ช่ือสนานประกอบกิจการวา่....................................................... 

พืน้ท่ีประกอบการ ...........................ตารางเมตร  จ านวนคนงาน...................คน ตัง้อยู ่ณ เลขท่ี..........................  

หมูท่ี่ ...........................ต าบล..................................อ าเภอ......................................จงัหวดั..............................  

รหสัไปรษณีย์ ....................................โทรศพัท์...............................................  

 พร้อมค าขอนี ้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลกั ฐานตา่ง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 

1. ใบอนญุาตเดมิ 
2. ใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย 
3. อ่ืน ๆ ....................................................... 

ขอรับรองวา่ข้อความในแบบค าขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

 

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

            )......................................(  
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แบบ กอ   .4  

ค ำขออนุญำตกำรต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับกำรประกอบกจิกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

เลขท่ีรับ..................         เลขท่ี..................... 

        เขียนท่ี....................................................... 

       วนัท่ี.............เดือน........................พ.ศ................... .  

 ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี  สญัชาติ......................................  

อยูบ้่านเลขท่ี ......................หมูท่ี่....................ตรอก  /ยอย ............นนน....................ต าบล  /แขวง ...................  

อ าเภอ  /เขต ..................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์ ......................................  

โทรศพัท์.........................................หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........................................................ 

 

 โดยใช้ช่ือสนานประกอบกิจการว่า.......................................................................................................  

พืน้ท่ีประกอบการ ................................ตารางเมตร จ านวนคนงาน.....................คน  ตัง้อ ยู่ ณ เลขท่ี................... 

หมูท่ี่ .....................ต าบล...............................อ าเภอ.....................................จงัหวดั........................................  

โทรศพัท์.................................................. 

 ขอย่ืนค าขอต่่อ นายกองค์การบริหารสว่นต าบล ....................................................................................  

ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์............................................................................................................................ 

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

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

 ขอรับรองวา่ข้อความในแบบค าขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

 

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

                 ).......................................(  
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ใบอนุญำต 

     ประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

เลม่ท่ี..............เลขท่ี.................ปี................... 

 อนญุาตให้  บคุคลธรรมดา  นิตบิคุคล  ช่ือ.................................................................อายุ ................ ...ปี 

สญัชาติ ........................เลขประจ าตวัประชาชน.........................................................อยู่บ้าน  /ส านกังานเลขท่ี  

…………………………………ตรอก / ยอย ............ ...........................นนน ................................... .................... 

หมท่ีู  ..........................ต าบล / แขวง............................................ อ าเภอ / เขต…………..……....................... 

จงัหวดั ....................................โทรศพัท์ .... ........................................โทรสาร..................................................  

 ข้อ 1   ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายสขุภาพ   ประเภท ........................................ ................................ 

ล าดบัท่ี ................คา่ธรรมเนียม.....................................บาท   ใบเสร็จรับเงินเลม่ท่ี.................เลขท่ี.................  

ลงวนัท่ี ..................เดือน..........................พ.ศ.................  โดยใช้ช่ือสนานประกอบการวา่................................. 

…………………………..พืน้ท่ีประกอบการ ..........................ตารางเมตร  ก าลงัเคร่ืองจกัร......................แรงม้า  

จ านวนคนงาน...........................คน  ตัง้อยู ่ณ เลขท่ี .........................หมูท่ี่.................ต าบล...............................  

อ าเภอ......................จงัหวดั........................รหสัไปรษณีย์ .....................โทรศพัท์............................................. 

โทรสาร.............................................................. 

 ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ    ดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  ปฏิบตักิารอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

       และค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องน่ิน  

  (2)  หากมีเหตอ่ืุนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนกังานท้องน่ิน 

 ใบอนญุาตฉบบันีใ้ห้ใช้ได้จนนึงวนัท่ี................เดือน ......................................พ.ศ.................................  

 

    ออกให้  ณ  วนัท่ี .............เดือน..........................พ.ศ...............  

 

      ลงช่ือ ..................................................................  

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

                    เจ้าพนกังานท้องน่ิน  

 

แบบ  อภ.  2 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
6.  ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7.  พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน 
9.  ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูล 19/05/2558 14:20  
11.  ช่องทางการให้บริการ  

1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่(อบต.นาคู)่  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ : 042-530932  
/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1) หลักเกณฑ์วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบภายใน....
ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปตนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขอ
อนุญาตรายใหม่ 
 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 2) เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ า
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ยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมก ากับการขนส่งเพื่อป้องกันการ
ลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดท้องถิ่น) 
 (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13.  ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นก าหนด 

15 นาที ส านักงานปลัด 
อบต.นาคู่ 

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

1 ชั่วโมง ส านักงานปลัด 
อบต.นาคู่ 

หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขค า
ขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสารพร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 

20 วัน ส านักงานปลัด 
อบต.นาคู่ 

กฎหมายก าหนด
ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน (ตาม
พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต 
    4.1 กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
   4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 

8 วัน ส านักงานปลัด 
อบต.นาคู่ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อมส าเนาแจ้ง
ส านัก ก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 

1 วัน ส านักงานปลัด 
อบต.นาคู่ 

กรณีไม่ช าระตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินที่ค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน 
14.  งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- 0 1 ฉบับ  

2) 

เอกสารหรือหลักฐานแสดง
สถานที่รับก าจัดสิ่งปฏิกูลที่
ได้รับใบอนุญาตและมีการ
ด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัด
สิ่งปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ  

3) 

แผนการด าเนินงานในการเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงานความ
พร้อมด้านก าลังคนงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการบริหาร
จัดการ 

- 0 1 ฉบับ  

4) 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่
และผู้ปฏิบัติงานประจ า
ยานพาหนะผ่านการฝึกอบรม
ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล (ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีท้องถิ่นก าหนด) 

- 0 1 ฉบับ  

5) 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสาร
แสดงการตรวจสุขภาพประจ าปต
ของผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขน
สิ่งปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ  

 
16.  ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

17.  ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 88  หมู่ที่  7  ต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัด

นครพนม  48130 /ร้องเรียน  ณ  ช่องทางที่ยื่นค าขอ  โทรศัพท์  (042-530932)  หรือ  www. .naku.go.th 
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที ่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
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ค าขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรอืก าจัดสิ่งปฏิกูล 

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

เรียน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้าพเจ้า บริษัท/ห้าง.................................................... .................................................................................. 
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี..........................ตรอก/ซอย.............................................ถนน..................... ............................. 
หมู่ที่.................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.... ............................. 
โทรศัพท์...........................................................โทรสาร............................ .............................. 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยใช้ชื่อสถาน
ประกอบการว่า.................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี......................ตรอก/ซอย.... ........................... 
ถนน.................................ต าบล.................................อ าเภอ.....................................จังหวัด... ................................... 
โทรศัพท์.............................................จ านวนพื้นที่ท่ีให้บริการเก็บ ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
นาคู่..........................................ตารางกิโลเมตร 

 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ 
 )     ) ๑.  แผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังสถานที่จัดเก็บหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 )     ) ๒.  บัญชีอุปกรณ์และยานพาหนะในการจัดเก็บและก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 )     ) ๓.  บัญชีบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบ 
 )     ) ๔.  อ่ืนๆ........................................................................................................................ ................. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ.....................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
      )...................................................................) 

ความเห็นเจ้าหน้าที่.......................................................................................................... ........................................... 
 

ลงชื่อ...................................................................... 

).....................................................................) 

ความเห็นปลัดองค์การบริการส่วนต าบล............................................................................................ ........................ 
 

ลงชื่อ...................................................................... 

).....................................................................) 

ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น.................................................................................................. ................................... 
 

ลงชื่อ...................................................................... 
).....................................................................) 
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บัญชีบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบ 

๑. ระดับผู้จัดการ 
 

ชื่อ ต าแหน่ง การศึกษา 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

๒. ระดับหัวหน้างาน 
 

ชื่อ ต าแหน่ง การศึกษา 
   
   
   
   
   
   
 

๓. ระดับปฏิบัติงาน 
 

ชื่อ ต าแหน่ง การศึกษา 
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บัญชีอุปกรณ์และยานพาหนะในการจัดเก็บ 
 

๑.  พาหนะบรรจุ
............................................................................................................................. ................................................................
................................................................... ..........................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
......................................................................................................................................... ....................................................
............................................................................... ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. .............................................................. 
....................................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................ 
 
๒.  ยานพาหนะขนส่ง
................................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................
................................................................... ..........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................ 
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แบบ สม  .๓  
เลขรับที่............/............                   
เลขที.่............................. 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน  หรือก าจดัสิ่งปฏิกูล 

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

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

 ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ..............ปต.................สัญชาติ      ...........................  
อยู่บ้านเลขท่ี .........................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................  
แขวง /ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ..............................................จังหวัด.....................................  
หมายเลขโทรศัพท์............................................ 

ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท ...........................................................................  
ตามใบอนุญาตเล่มที่ .................เลขที่..... .. .............../..ออกให้เมื่อวันที่...... ..  ....เดือน........ .............. ...........พ.ศ.....................  
ต่อ  )เจ้าพนักงานท้องถิ่น…  ) ………………………………………………………………………..………….…………….........................…. 
 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว  ดังนี้ 
 ๑ .ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 ๒ .ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ๓ .หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องคือ  
  ๓ .๑ ...............................................................................................................................................  
  ๓ .๒ ...............................................................................................................................................  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อ............................................. .......ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  
          ) ………)................................................ 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 )   )เห็นสมควรต่ออายุใบอนุญาต  
 )   )เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ....................... ................... 

 
ลงชื่อ ..........................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

    )...........................................)  
ต าแหน่ง..................................... 
วันที่................./............/........... 

ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 )   )อนุญาตให้ประกอบกิจการได้  
 )   )ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  

 
ลงชื่อ .............................................เจ้าพนักงานท้องถ  ิ่น 

     )..............................................)  
ต าแหน่ง........................................... 
วันที่....................../............./........... 

เลขที่รับ                                                                ........................./................... 
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ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 

โดยท าเป็นธุรกิจ  หรอืได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ 

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

 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)...................................................................................................................  

 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................................ปต สัญชาติ....................................... เลขหมายประจ าตัวประชาชน
เลขที่ � ��� � ��� ��  อยู่บ้าน / ส านักงานเลขท่ี...................หมู่ที.่........................  
ตรอก / ซอย.............................ถนน.............  ...........ต าบล / แขวง.......................... อ าเภอ / เขต......................... 
จังหวัด..............................โทรศัพท์..............................โทรสาร..........................................  

� เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.................................................  
มีส านักงานอยู่เลขท่ี....................หมู่ที.่.......................ตรอก / ซอย.............................ถนน........................................  
ต าบล / แขวง ...........................................อ าเภอ / เขต............................................จังหวัด..................................... 
โทรศัพท์....................................... โทรสาร......................................... ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้งมีดังนี้  

1. .........................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที.่.......ตรอก/ซอย.................................ถนน
......................................ต าบล / แขวง............................................อ าเภอ / เขต...............................................จังหวัด
...................... ........... .............โทรศัพท์................................................โทรสาร................................................  

 
ได้ขออนุญาต           เก็บและขนสิ่งปฏิกูล          ก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ใบอนุญาต เล่มที่..............เลขที่...............ปต...............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า................................ .................สถานที่ตั้ง
เลขที่...........................หมู่ที่.......................ตรอก / ซอย.............................ถนน........................................ต าบล
...............................................อ าเภอ........................................ จังหวัด  ............................................................โทรศัพท์
...........................................โทรสาร...............................................  
 
ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนื่องจากใบอนุญาต 

   สูญหาย     
   ถูกท าลาย     
   ช ารุดในสาระส าคัญ 
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- 2 – 
     พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
 2 . ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติ   

       บุคคล (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
 3 . หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 

       และผู้รับ มอบอ านาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง)  
 4 . ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม 

       สูญหาย 
           5 . ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ช ารุดในสาระส าคัญ  
           6. อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
                  ............................................................................................................................. ..............................  
 

          ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
            
            (ลงชื่อ)................................................  

                                                                         (.............................................)  
                                                                                       ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

               ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

                  อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได้ 

                  ไม่อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 

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

 


