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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
องค์การบริหารส่วนตาบตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :0 ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้มาติดต่อแจ้งความจานงค์ยื่นคาร้อง

ระยะเวลำ
5 นาที

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

2)

กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

10 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารลงนามอนุมต
ั ิเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

10 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
สาเนาข้อมูลข่าวสาร

10 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

5)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

5 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
2)

สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
ไม่มีค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149
หรือ Facebook: Tuyong739@hotmail.co.th
2)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรปฏิบัติงำนช่วยเหลือบรรเทำสำธำรณภัย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2542 หมวด
2 การกาหนดอานาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 6 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพือ
่ ประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สน
ิ และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
และอนุบัญญัติ

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โทร 073-437147-9 โทรสาร 073-437149 /ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :0 ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ประชาชนแจ้ง/ ยื่นคาร้อง

ระยะเวลำ
5 นาที

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

2)

กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่หรือผูท
้ ี่มีคาสั่งมอบหมายออกตรวจสอบข้อเท็จจริง/
สารวจ

20 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

3)

กำรพิจำรณำ
สรุปรายงาน ปลัด/นายก

12 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้บริหารอนุมต
ั ิ

10 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
2)

สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
ไม่มีค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149
หรือ Facebook: Tuyong739@hotmail.co.th
2)

ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับชำระภำษีป้ำย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระ
ภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายทีใ่ ช้เพือ
่ การประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอืน
่ หรือโฆษณาการค้า
หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ
่ นไข ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนตาบลตุยงประชาสัมพันธ์ขน
ั้ ตอนและวิธก
ี ารเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยืน
่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ายชาระภาษีทันที หรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชาระภาษีและเงิน
เพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ
่ ผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับ
แต่ได้รับแจ้ง การประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชีข
้ าดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยน
ื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนัน
้ เรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าทีผ
่ ู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วน
ั ที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา
10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149 /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :46 วัน
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าทีต
่ รวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี)
กำรพิจำรณำ
พนักงานเจ้าหน้าทีพ
่ ิจารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539)
กำรพิจำรณำ
เจ้าของป้ายชาระภาษี
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณีชาระเกิน 15 วัน จะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี

30 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

15 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรทีอ
่ อกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
พร้อมสำเนำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

2)

ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

-

3)

แผนผังแสดงสถำนที่ตั้งหรือแสดงป้ำย รำยละเอียดเกี่ยวกับป้ำย
วัน เดือน ปี ที่ติดตั้งหรือแสดง
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หลักฐำนกำรประกอบกิจกำร เช่น สำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ สำเนำ
ทะเบียนพำณิชย์ สำเนำทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ฉบับจริง0ชุด
สำเนำ1ชุด

-

5)

หนังสือรับรองนิตบ
ิ ุคคล (กรณีนต
ิ ิบค
ุ คล) พร้อมสำเนำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

-

6)

สำเนำใบเสร็จรับเงินภำษีป้ำย (ถ้ำมี)
ฉบับจริง0ชุด
สำเนำ1ชุด

-

7)

หนังสือมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ

-

4)

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149
หรือ Facebook : Tuyong739@hotmail.co.th
2)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับชำระภำษีบำรุงท้องที่
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีบารุง
ท้องที่ โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขัน
้ ตอน ดังนี้
1. การติดต่อขอชาระภาษีบารุงท้องที่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการทีด
่ ิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของทีด
่ ินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปานกลาง
ที่ดิน
(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดน
ิ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้า
พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดน
ิ
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะทาการตรวจอสบและคานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือ
เจ้าของทีด
่ ินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดน
ิ จะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชาระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการทีด
่ ิน กรณีเป็นเจ้าของทีด
่ ินรายใหม่หรือจานวนเนื้อที่ดน
ิ เดิมเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของทีด
่ ินยืน
่ คาร้องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดน
ิ ทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีตอ
่ ไปจานวนเท่าใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการทีด
่ ินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ทด
ี่ ินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป หรือมี
เหตุอย่างอืน
่ ทาให้อัตราภาษีบารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของทีด
่ ินยืน
่ คาร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกาหนด 30 วัน นับ
แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดน
ิ
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดน
ิ ทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีตอ
่ ไปจานวนเท่าใด
(4) การขอชาระภาษีบารุงท้องทีใ่ นปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดน
ิ ให้ผู้รับประเมินนา
ใบเสร็จรับเงินของปีกอ
่ นพร้อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางทีด
่ ิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบารุงท้องที่แล้ว
เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ตอ
่ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดน
ิ หรือวันทีไ่ ด้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
3. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยน
ื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยน
ื่ คาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนัน
้ เรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอ
ื ประชาชน
6. จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :31 วัน
ลำดับ
1)

2)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าของทรัพย์สน
ิ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สน
ิ (ภบท.5 หรือ
ภบท.8) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
กำรพิจำรณำ
พนักงานเจ้าหน้าทีพ
่ ิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจ้งการประเมินภาษี
ให้เจ้าของทรัพย์สน
ิ ดาเนินการชาระภาษี

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

30 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

2)

สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ

-

3)

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิท
์ ี่ดน
ิ เช่น โฉนดที่ดน
ิ , น.ส.3
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

-

4)

หนังสือรับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด
หมำยเหตุ(กรณีเป็นนิติบุคคล)
หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ใบเสร็จหรือสำเนำใบเสร็จกำรชำระค่ำภำษีบำรุงท้องที่ของปีกอ
่ น
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ

-

5)

6)

-

-

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149
หรือ Facebook : Tuyong739@hotmail.co.th
2)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ
1)
แบบ ภบท.5

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับชำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดน
ิ พ.ศ. 2475 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ มีหน้าทีใ่ นการรับชาระ
ภาษีโรงเรือนและทีด
่ ินจากทรัพย์สน
ิ ที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินที่ใช้ตอ
่ เนือ
่ งกับโรงเรือน
หรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลตุยงประชาสัมพันธ์ขน
ั้ ตอนและวิธก
ี ารชาระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สน
ิ ทราบเพือ
่ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สน
ิ (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สินยืน
่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของทรัพย์สน
ิ ชาระภาษีทันที หรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชาระ
ภาษีเกินเวลาที่กาหนด จะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สน
ิ ) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ
่ ผู้บริหารท้องถิ่นได้ ภายใน 15
วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถิ่นชีข
้ าดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สน
ิ ทราบภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่เจ้าของทรัพย์สินยืน
่ อุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยน
ื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนัน
้ เรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าทีผ
่ ู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอ
ื ประชาชน
11.จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยน
ื่ คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
องค์การบริการส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149 /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :31 วัน
ลำดับ
1)

2)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าของทรัพย์สน
ิ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สน
ิ (ภ.ร.ด.2)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
กำรพิจำรณำ
พนักงานเจ้าหน้าทีพ
่ ิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการทรัพย์สน
ิ (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สน
ิ ดาเนินการชาระภาษี

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

30 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอืน
่ ทีอ
่ อกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

2)

ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

-

3)

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดน
ิ พร้อมสำเนำ เช่น โฉนด
ที่ดน
ิ ใบอนุญำตปลูกสร้ำง หนังสือสัญญำซือ
้ ขำย หรือให้โรงเรือน
ฯ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

-

4)

หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรพร้อมสำเนำ เช่น ใบทะเบียนกำรค้ำ
ทะเบียนพำณิชย์ ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรือใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรค้ำของฝ่ำยสิ่งแวดล้อม สัญญำเช่ำอำคำร
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด
หนังสือรับรองนิตบ
ิ ุคคล และงบแสดงฐำนะกำรเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อมสำเนำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

-

หนังสือมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ

-

5)

6)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073437149 หรือ Facebook : Tuyong739@hotmail.co.th
2)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111

ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดน
ิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและทีด
่ ิน (ภ.ร.ด. 9)
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยืน
่ ขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืน
่ จดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อน
ื่ ยื่นจดทะเบียนแทนก็
ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่ เป็นเจ้าของกิจการ เป็นผูล
้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอ
ื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีร่ ะบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ ในกรณีทค
ี่ าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ตอ
้ งยืน
่ เพิ่มเติม โดยผู้ยน
ื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้
ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับ
มอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
94170 โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149 /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :60 นาที
ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล

ระยะเวลำ
30 นาที

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
-

2)

กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม

5 นาที

-

3)

กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให้ผู้ยน
ื่ คาขอ

15 นาที

-

10 นาที

-

4)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ

ลำดับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
คำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุ(พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุ(พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนทีต
่ ั้งสำนักงำนแห่งใหญ่ โดยให้
เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิล
์ งนำม และให้มพ
ี ยำนลงชื่อ
รับรองอย่ำงน้อย 1 คน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )
สำเนำทะเบียนบ้ำนทีแ
่ สดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน
หรือสำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำ หรือ
เอกสำรสิทธิอ
์ ย่ำงอืน
่ ทีผ
่ ู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำม
ยินยอม พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )
แผนที่แสดงสถำนที่ซง
ึ่ ใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่สำคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนำมรับรองเอกสำร
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
หมำยเหตุสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รบ
ั มอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
สำเนำหนังสืออนุญำต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผูจ
้ ำหน่ำยหรือให้
เช่ำสินค้ำดังกล่ำวจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรือให้เช่ำ
หรือ สำเนำใบเสร็จรับเงินตำมประมวลรัษฎำกร หรือหลักฐำนกำร
ซื้อขำยจำกต่ำงประเทศ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทศ
ั น์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)
หนังสือชีแ
้ จงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนและหลักฐำน
แสดงจำนวนเงินทุน หรือ อำจมำพบเจ้ำหน้ำที่เพือ
่ ทำบันทึกถ้อยคำ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐำน
แสดงจำนวนเงินทุนก็ได้
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึง่ ประดับด้วยอัญมณี)

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

-

กรมการปกครอง

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คำขอละ)
2)

ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 50 บาท
ค่ำธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073437149 หรือ Facebook: Tuyong739@hotmail.co.th
2)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)

ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน)
ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่น
คาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนัน
้ ๆ (มาตรา

13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืน
่ จดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อน
ื่ ยื่นจดทะเบียนแทนก็
ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่ เป็นเจ้าของกิจการ เป็นผูล
้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบี ยนและเอกสาร
ประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอ
ื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีร่ ะบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ ในกรณีทค
ี่ าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ตอ
้ งยืน
่ เพิ่มเติม โดยผู้ยน
ื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้
ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับ
มอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149 /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :60 นาที
ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล

ระยะเวลำ
30 นาที

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

2)

กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม

5 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

3)

กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร

15 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให้ผู้ยน
ื่ คาขอ

10 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
คำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ
2)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุ(สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุ(สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
(ต้นฉบับ) หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งสำนักงำนแห่ง
ใหญ่ โดยให้เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำม และให้มี
พยำนลงชือ
่ รับรองอย่ำงน้อย 1 คน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมการปกครอง

สำเนำทะเบียนบ้ำนทีแ
่ สดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน
หรือสำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำ หรือ
เอกสำรสิทธิอ
์ ย่ำงอืน
่ ทีผ
่ ู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำม
ยินยอม พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน)
แผนที่แสดงสถำนที่ซง
ึ่ ใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่สำคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนำมรับรองเอกสำร
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ

-

7)

หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ

-

8)

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รบ
ั มอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ

9)

ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ

3)

4)

5)

6)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ค่ำธรรมเนียม (ครั้งละ)
2)

ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)

กรมการปกครอง

-

-

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
ค่ำธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073437149 หรือ Facebook: Tuyong739@hotmail.co.th

ลำดับ
2)
3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(หมายเหตุ: (02-547-4446-7))
โทรศัพท์ : Call Center 1570

4)

เว็บไซต์ : www.dbd.go.th

5)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม
พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทัง้ หมด จะโดยเหตุใดก็ตาม
เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้าง
หุ้นส่วนบริษัท ให้ยน
ื่ คาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 30 วัน
นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขด
ั ข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย

สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มส
ี ่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่ นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนัน
้ ได้ โดยให้ผม
ู้ ีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอจด
ทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการทีผ
่ ู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคาขอจดทะเบียนได้ด้วย
ตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คาสัง่ ศาล เป็นต้น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืน
่ จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อน
ื่ ยื่น
แทนก็ได้
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่ เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มส
ี ่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอ
ื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีร่ ะบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ ในกรณีทค
ี่ าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ตอ
้ งยืน
่ เพิ่มเติม โดยผู้ยน
ื่ คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้
ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับ
มอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :60 นาที
ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล

ระยะเวลำ
30 นาที

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

2)

กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม

5 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

3)

กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร

15 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให้ผู้ยน
ื่ คาขอ

10 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
คำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.)

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ

2)

3)

4)

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุ(สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาทที่
ยื่นคาขอแทน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
สำเนำใบมรณบัตรของผูป
้ ระกอบพำณิชยกิจ (กรณีถง
ึ แก่กรรม)
โดยให้ทำยำทที่ยน
ื่ คำขอเป็นผูล
้ งนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
สำเนำหลักฐำนแสดงควำมเป็นทำยำทของผู้ลงชือ
่ แทนผูป
้ ระกอบ
พำณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ

6)

หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ

7)

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รบ
ั มอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ)
2)

ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
ค่ำธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073437149 หรือ Facebook: Tuyong739@hotmail.co.th
2)
ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(หมายเหตุ: (02-547-4446-7)
3)
โทรศัพท์ : Call Center 1570
4)
5)

เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ลำดับ
1)

ชื่อแบบฟอร์ม
คู่มือการกรอกเอกสาร

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน
่ โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่
วันที่ได้รับคาขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสัง่ ไม่อนุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ

ขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน
้ กาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น
แล้วแต่กรณี

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :45 วัน
ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

2)

กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต

2 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

3)

กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดน
ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทา
ผังบริเวณแผนทีส
่ ังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด
่ ิน ฯ

7 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (น.1)

35 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2)
หนังสือรับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบับจริง0ชุด
สำเนำ1ชุด
หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3)
แบบคำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
4)

5)

โฉนดที่ดน
ิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม
เจ้ำของทีด
่ ินลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำ กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของทีด
่ ินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของทีด
่ ินให้ก่อสร้ำง
อำคำรในทีด
่ ิน
ฉบับจริง0ชุด
สำเนำ1ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
ใบอนุญำตให้ใช้ทด
ี่ ินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือ

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

-

-

-

ลำดับ

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำตให้ใช้ที่ดน
ิ และประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงือ
่ นไขและแผนผังทีด
่ ินแนบท้ำย
(กรณีอำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
กรณีที่มีกำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ ๓๐ บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำ
ทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รบ
ั มอบอำนำจ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
บัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอ
ี ำนำจลง
นำมแทนนิติบค
ุ คลผู้รบ
ั มอบอำนำจเจ้ำของที่ดน
ิ (กรณีเจ้ำของ
ที่ดน
ิ เป็นนิติบค
ุ คล)
ฉบับจริง0ชุด
สำเนำ1ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดน
ิ ต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำร
ชิดเขตที่ดน
ิ )
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถำปนิกผูอ
้ อกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็น
ผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมี
ลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลก
ั ษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ทีม
่ ีลำยมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชือ
่ ตัวบรรจง และคุณวุฒิ ทีอ
่ ยู่ ของสถำปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
รำยกำรคำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชอ
ื่ เจ้ำของอำคำร ชื่อ
อำคำร สถำนทีก
่ ่อสร้ำง ชื่อ คุณวุฒิ ทีอ
่ ยู่ ของวิศวกรผู้คำนวณ
พร้อมลงนำมทุกแผ่น (กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ อำคำร
ที่กอ
่ สร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำง
ประเภทที่ตง
ั้ อยู่ในบริเวณทีต
่ ้องมีกำรคำนวณให้อำคำรสำมำรถรับ
แรงสัน
่ สะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง กำหนดกำร
รับน้ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และพืน
้ ดินที่
รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.
2540 ต้องแสดงรำยละเอียดกำรคำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำง
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำทีก
่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือ ค่ำ fc’ > 173.3 ksc.
ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร

-

-

-

-

-

-

-

-

ลำดับ

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
รับรองโดยสถำบันที่เชือ
่ ถือได้ วิศวกรผู้คำนวณและผู้ขออนุญำต
ลงนำม
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตทีห
่ ุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่
น้อยกว่ำที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำร
ทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผูค
้ วบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ตอ
้ งมีสถำปนิกควบคุมงำน)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผูค
้ วบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอำคำรที่ตอ
้ งมีวิศวกรควบคุมงำน)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร

แบบแปลนและรำยกำรคำนวณงำนระบบของอำคำร ตำม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและกำรระบำยน้ำทิง
้
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

-

-

-

-

-

-

-

-

ลำดับ
22)

23)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับ ที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (Facebook : Tuyong739@hotmail.co.th)
2. ทางโทรศัพท์ 073-437147-9
โทรสาร 073-437149
3. ร้อง เรียนด้วยตนเอง))
2)
ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: ((ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ))
3)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)

ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 21
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน
่ โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสัง่ ไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผข
ู้ อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149 /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :45 วัน
ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคาร พร้อมเอกสาร

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

2)

กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต

2 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

3)

กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดน
ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทา
ผังบริเวณแผนทีส
่ ังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด
่ ิน ฯ

7 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

4)

กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผข
ู้ อมารับใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร (น.1)

35 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2)
หนังสือรับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบับจริง0ชุด
สำเนำ1ชุด
หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3)
แบบคำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
4)
ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเดิมที่ได้รับอนุญำต หรือใบรับแจ้ง
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
5)
โฉนดที่ดน
ิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม
เจ้ำของทีด
่ ินลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำ กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของทีด
่ ินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของทีด
่ ิน
ให้
ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดน
ิ
ฉบับจริง0ชุด
สำเนำ1ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
6)
ใบอนุญำตให้ใช้ทด
ี่ ินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือ
ใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำตให้ใช้ที่ดน
ิ และประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงือ
่ นไขและแผนผังทีด
่ ินแนบท้ำย

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

-

-

-

-

ลำดับ

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
(กรณีอำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร

กรณีที่มีกำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำ
ทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รบ
ั มอบอำนำจ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
บัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอ
ี ำนำจลง
นำมแทนนิติบค
ุ คลผู้รบ
ั มอบอำนำจเจ้ำของที่ดน
ิ (กรณีเจ้ำของ
ที่ดน
ิ เป็นนิติบค
ุ คล)
ฉบับจริง0ชุด
สำเนำ1ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดน
ิ ต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำร
ชิดเขตที่ดน
ิ )
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถำปนิกผูอ
้ อกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็น
ผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมี
ลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลก
ั ษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)

-

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ทีม
่ ีลำยมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชือ
่ ตัวบรรจง และคุณวุฒิ ทีอ
่ ยู่ ของสถำปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
รำยกำรคำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชอ
ื่ เจ้ำของอำคำร ชื่อ
อำคำร สถำนทีก
่ ่อสร้ำง ชื่อ คุณวุฒิ ทีอ
่ ยู่ ของวิศวกรผู้คำนวณ
พร้อมลงนำมทุกแผ่น
(กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ
อำคำรที่กอ
่ สร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี
อำคำรบำงประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณทีต
่ ้องมีกำรคำนวณให้อำคำร
สำมำรถรับแรงสัน
่ สะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง
กำหนดกำรรับน้ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และ
พื้นดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสัน
่ สะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรำยละเอียดกำรคำนวณ กำร
ออกแบบโครงสร้ำง
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำทีก
่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือ ค่ำ fc’ > 173.3 ksc.

-

-

-

-

-

-

-

ลำดับ

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถำบันที่เชือ
่ ถือได้ วิศวกรผู้คำนวณและผู้ขออนุญำต
ลงนำม
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตทีห
่ ุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่
น้อยกว่ำที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำร
ทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผูค
้ วบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ตอ
้ งมีสถำปนิกควบคุมงำน)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผูค
้ วบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอำคำรที่ตอ
้ งมีวิศวกรควบคุมงำน)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
แบบแปลนและรำยกำรคำนวณงำนระบบของอำคำร ตำม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและกำรระบำยน้ำทิง
้
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

-

-

-

-

-

-

-

-

ลำดับ
23)

24)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับ ที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073437149 หรือ Facebook: Tuyong739@hotmail.co.th
2)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มส
ี ่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
และอาคารทีอ
่ ยู่ห่างจากอาคารอืน
่ หรือทีส
่ าธารณะน้อยกว่า ๒ เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน
่
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิน
่ ต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อ มด้วยเหตุผล
ให้ผข
ู้ อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสัง่ ไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว
คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผข
ู้ อรับใบอนุญาตทราบก่อน
สิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :45 วัน
ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นขออนุญาตรือ
้ ถอนอาคาร พร้อมเอกสาร

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

2)

กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต

2 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

3)

กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดน
ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทา
ผังบริเวณแผนทีส
่ ังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด
่ ิน ฯ

7 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
(น.1)

35 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2)
หนังสือรับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบับจริง0ชุด
สำเนำ1ชุด
หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3)
แบบคำขออนุญำตรื้อถอนอำคำร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
4)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบขัน
้ ตอน วิธีกำร และสิง
่ ป้องกันวัสดุร่วงหล่นในกำรรื้อ
ถอนอำคำร (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด อยู่ในประเภทเป็น
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
5)
โฉนดที่ดน
ิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม
เจ้ำของทีด
่ ินลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำ กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของทีด
่ ินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของทีด
่ ินให้รอ
ื้ ถอน
อำคำรในทีด
่ ิน
ฉบับจริง0ชุด
สำเนำ1ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
6)

ใบอนุญำตให้ใช้ทด
ี่ ินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือ
ใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำตให้ใช้ที่ดน
ิ และประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงือ
่ นไขและแผนผังทีด
่ ินแนบท้ำย
(กรณีอำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

-

-

-

-

ลำดับ
7)

8)

9)

10)

11)

12)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
กรณีที่มีกำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำ
ทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รบ
ั มอบอำนำจ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
บัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอ
ี ำนำจลง
นำมแทนนิติบค
ุ คลผู้รบ
ั มอบอำนำจเจ้ำของที่ดน
ิ (กรณีเจ้ำของ
ที่ดน
ิ เป็นนิติบค
ุ คล)
ฉบับจริง0ชุด
สำเนำ1ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
กรณีที่มีกำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจติดอำกรแสตมป์
30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอำนำจบัตรประชำชน
และสำเนำทะเบียนของผู้มอ
ี ำนำจลงนำมแทนนิตบ
ิ ุคคลผูร
้ ับมอบ
อำนำจเจ้ำของอำคำร (กรณีเจ้ำของอำคำรเป็นนิติบค
ุ คล)
ฉบับจริง0ชุด
สำเนำ1ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูข
้ ออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถำปนิกผูอ
้ อกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็น
ผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมี
ลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลก
ั ษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ทีม
่ ีลำยมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชือ
่ ตัวบรรจง และคุณวุฒิ ทีอ
่ ยู่ ของสถำปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผูอ
้ อกแบบและควบคุมงาน)

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัตค
ิ วบคุมอำคำร พ.ศ. 2522

-

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149
หรือ Facebook: Tuyong739@hotmail.co.th
2)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111

ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรบริหำรกิจกำรประปำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149 /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :0 ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้รับบริการกรอกแบบขอรับบริการ พร้อมยื่นเอกสารและหลักฐาน

ระยะเวลำ
0 นาที

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

2)

กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน

0 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าหน้าที่เสนอผุ้บริหารลงนามพิจารณาอนุญาต

0 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
2)

สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง1ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ1ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร

3)

แผนผังบริเวณบ้ำนที่ขออนุญำตใช้น้ำประปำ (อำคำรที่ใช้)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149
หรือ Facebook: Tuyong739@hotmail.co.th
2)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :0 ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้รับบริการยื่นคาขอตามแบบที่กาหนด

ระยะเวลำ
5 นาที

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

2)

กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคาขอและสถานที่รับบริการ

10 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

3)

กำรพิจำรณำ
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขเสนอความเห็น

10 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาอนุญาต

15 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
2)

คำขอดูดสิ่งปฏิกูล พร้อมแผนผังแสดงสถำนทีร
่ ับบริกำร
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ค่ำเก็บและขนอุจจำระ ครัวเรือนละ 150 บำท
2)

สิ่งปฏิกู ลอื่ น ลู ก บำศก์เ มตรละ 250 บำท (เศษเกิน ครึ่ งลู ก บำศก์
เมตร ให้คิด 1 ลูกบำศก์เมตร)

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149
หรือ Facebook : Tuyong739@hotmail.co.th
2)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส
้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไป และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
้ ูงอายุด้ว ยตนเองต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ที่ตนมีภูมิลาเนา ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ หรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด

หลักเกณฑ์
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยืน
่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
้ ูงอายุตอ
่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบานาญ เบี้ยหวัดบานาญพิเศษ หรือเงินอืน
่ ใดในลักษณะเดียวกัน ผูส
้ ูงอายุที่อยูใ่ นสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา หรือผลประโยชน์
อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา ยกเว้นผูพ
้ ิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
่ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ในการยืน
่ คาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
้ ูงอายุ ผูส
้ ูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสท
ิ ธิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มส
ี ิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับ
มอบอานาจจากผู้มีสท
ิ ธิ

วิธีการ
1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
้ ูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ณ สถานที่และภายในระยะเวลาทีอ
่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ประกาศกาหนดด้วย
ตนเอง หรือมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการได้
2.กรณีผส
ู้ ูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณทีผ
่ ่านมา ให้ถอ
ื
ว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียน และยืน
่ คาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุตามระเบียบนี้แล้ว
3.กรณีผส
ู้ ูงอายุที่มส
ี ิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
้ งู อายุ ต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ แห่งใหม่ทต
ี่ น ย้ายไป

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
(หมายเหตุ:(ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1-30พฤศจิกายน ของทุกปี))
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149 /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :30 นาที
ลำดับ
1)

2)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ ในปีงบประมาณถัดไป
หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
กำรพิจำรณำ
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอานาจ

ระยะเวลำ
20 นาที

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

10 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอืน
่ ทีอ
่ อกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ที่มีรูปถ่ำยพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

2)

ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

-

3)

สมุดบัญชีเงิฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำ (กรณีทผ
ี่ ู้ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพ ผูป
้ ระสงค์ขอรับเงินเบีย
้ ยังชีพผูส
้ ูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

-

ลำดับ
4)

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หนังสือมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
หมำยเหตุบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอืน
่ ทีอ
่ อกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ที่มีรูปถ่ำยพร้อมสำเนำของผู้รับมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้
ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

สมุดบัญชีเงิฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำของผู้รบ
ั มอบอำนำจ (กรณีผู้
ขอรับเงินเบีย
้ ยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์
ขอรับเงินเบีย
้ ยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำรของผู้รับมอบอำนำจ)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149
หรือ Facebook : Tuyong739@hotmail.co.th
2)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ
1)
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่
พ.ศ.2553 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยืน
่ คาขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ
ในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมล
ิ าเนา หรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
ผู้มีสท
ิ ธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

3.มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยืน
่ คาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดแ
ู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทก
ั ษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดย
ชอบธรรม ผูพ
้ ิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคาขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว

วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผูด
้ ูแลคนพิการ ผูแ
้ ทนโดย
ชอบธรรม ผูพ
้ ิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยืน
่ คาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นณ สถานทีแ
่ ละภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด
2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็น
ผู้ได้ลงทะเบียนและยืน
่ คาขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีคนพิการที่มส
ี ิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้อง
ไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149 /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :30 นาที
ลำดับ
1)

2)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป
หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
กำรพิจำรณำ
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

ระยะเวลำ
20 นาที

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

10 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร

ลำดับ
1)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
บัตรประจำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย กำรส่งเสริมกำร
คุณภำพชีวิตคนพิกำรพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

2)

ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

-

3)

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบีย
้
ควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

-

4)

บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอืน
่ ทีอ
่ อกโดยหน่วยงำนของรัฐทีม
่ ี
รูปถ่ำยพร้อมสำเนำของผู้ดแ
ู ลคนพิกำร ผูแ
้ ทนโดยชอบธรรม ผู้
พิทก
ั ษ์ ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นคำขอแทน)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

-

5)

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำของผู้ดแ
ู ลคนพิกำร ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้พท
ิ ก
ั ษ์ ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิกำร
เป็นผู้เยำว์ซึ่งมีผแ
ู้ ทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคน
ไร้ควำมสำมำรถ ให้ผแ
ู้ ทนโดยชอบธรรม ผูพ
้ ิทก
ั ษ์ หรือผูอ
้ นุบำล
แล้วแต่กรณีกำรยืน
่ คำขอแทนต้องแสดงหลักฐำนกำรเป็นผูแ
้ ทน
ดังกล่ำว)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149
หรือ Facebook : Tuyong739@hotmail.co.th
2)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ
1)
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
่ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มค
ี ุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์
ให้ยื่นคาขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทีต
่ นมีผู้ลาเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายืน
่ คาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง
ได้จะมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการก็ได้

หลักเกณฑ์
ผู้มีสท
ิ ธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัตแ
ิ ละไม่มีลก
ั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพืน
้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหา
ซ้าซ้อน หรือผู้ทอ
ี่ ยู่อาศัย อยู่ในพืน
้ ที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณา
ก่อน

วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ณ ที่ทาการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยตนเองหรือ มอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนิ นการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจาก
ความเดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพืน
้ ที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ
3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่นความประสงค์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของ
ทุกปี))
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149 /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :13 วัน
ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ

ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าทีต
่ รวจสอบคาร้องขอ
ลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ

ระยะเวลำ
45 นาที

ส่วนทีร
่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

15 นาที

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

2)

กำรพิจำรณำ
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่ และคุณสมบัติ

3)

กำรพิจำรณำ
ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัตข
ิ องผู้ที่ประสงค์รับการ
สงเคราะห์

3 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

4)

กำรพิจำรณำ
จัดทาทะเบียนประวัตพ
ิ ร้อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็น
เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา

2 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

5)

กำรพิจำรณำ
พิจารณาอนุมต
ั ิ

7 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอืน
่ ทีอ
่ อกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ที่มีรูปถ่ำยพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด
2)
3)

4)
5)

6)

ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด
สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบีย
้ ยัง
ชีพผูป
้ ระสงค์ขอรับเงินเบีย
้ ยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบีย
้ ยัง
ชีพผู้สง
ู อำยุผ่ำนธนำคำร)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด
หนังสือมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอืน
่ ทีอ
่ อกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ที่มีรูปถ่ำยพร้อมสำเนำของผู้รับมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้
ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด
สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำของผู้รับมอบอำนำจ (กรณี
ที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สง
ู อำยุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
้ ูงอำยุผ่ำนธนำคำรของผูร
้ บ
ั มอบ
อำนำจ)
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ1ชุด

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร

หน่วยงำนภำครัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ลำดับ
1)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-437147-9 โทรสาร 073-437149
หรือ Facebook : Tuyong739@hotmail.co.th

2)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอ
ื กำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน:(ใส่ชื่อกระบวนงาน)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:(ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงำนบริกำร:(ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:(ใส่ชอ
ื่ ก.ม.ทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใส่ระดับผลกระทบ)
พื้นที่ให้บริกำร:(ใส่พื้นทีใ่ ห้บริการ)
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ:(ใส่กฎหมายที่กาหนดระยะเวลา)
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด)
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:
เอกสารฉบับ นี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ : -

