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ค ำน ำ 

 ดว้ยพระรำชบญัญตัิกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนญุำตของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๘ 

ก ำหนดใหก้ำรกระท ำท่ีตอ้งไดร้บัอนญุำต ผูอ้นญุำตจะตอ้งจดัคูมื่อส ำหรบัประชำชนซึ่งก ำหนดขัน้ตอน

หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไข (ถำ้มี) และระยะเวลำในกำรพิจำรณำ พรอ้มทัง้เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำท่ี

ประชำชนผูย่ื้นขอจะตอ้งย่ืนพรอ้มค ำขอ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ประชำชน 

 องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง มีหนำ้ท่ีในกำรบรกิำรประชำชน ตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี สมดงั

เจตนำรมณใ์นกำรปฏิบตัริำชกำรเพ่ือประโยชนส์ขุของประชำชน กำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรลด

ขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำน จงึไดจ้ดัท ำคูมื่อกำรบริกำรประชำชนขึน้เพ่ือประชำสมัพนัธ ์และประกำศให้

ประชำชนทรำบในกำรใหแ้ละรบับรกิำรของประชำชนตอ่องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง และตอ้งกำร

ควำมคดิเห็นของประชำชนเพ่ือปรบัปรุงกำรใหบ้ริกำรสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของประชำชนมำกท่ีสดุ 

และหวงัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่คูมื่อเลม่นีจ้กัเป็นประโยชนต์อ่ประชำชนและผูบ้รกิำรตอ่ไป 

 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 สำรบัญ 

เร่ือง                หน้ำ 

 กำรจดทะเบียนพำณิชย ์(เปล่ียนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย ์ 

พ.ศ.2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดำ       1 

 กำรจดทะเบียนพำณิชย ์(ตัง้ใหม)่ ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย ์พ.ศ.2499  

กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดำ        8 

  กำรจดทะเบียนพำณิชย ์(เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย ์พ.ศ.2499  

กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดำ        16 

  กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรบัเงินเบีย้ควำมพิกำร      23 

 กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำย ุ      29 

  กำรขอรบักำรสงเครำะหผ์ูป่้วยเอดส ์        35 

 กำรรบัช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดนิ        41 

  กำรรบัช ำระภำษีปำ้ย         47 

  กำรรบัช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี         53 

  กำรรบันกัเรียนเขำ้เรียนระดบัก่อนประถมศกึษำในสถำนศกึษำ 

สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน         59 

 กำรก ำจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย        64
            
       

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย ์(เปล่ียนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.
ทะเบียนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรจดทะเบียนพำณิชย ์(เปล่ียนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียน

พำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดำ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดั

อบุลรำชธำนี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบรกิำรท่ีใหบ้รกิำรในสว่นภมูิภำคและสว่นทอ้งถ่ิน 
(กระบวนงำนบรกิำรท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัิทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย

วา่ดว้ยทะเบยีนพาณิชย์ 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่

พระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรือ่ง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชยแ์ตง่ตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบียน

พาณิชย ์(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
7) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบยีนพาณิชย์ พ.ศ. 

2555   
8) ค าสั่งส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย ์ที ่1/2553  เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธีิการก าหนดเลขทะเบยีนพาณิชย ์และ

เลขค าขอจดทะเบยีนพาณิชย ์
9) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549 
10) ค าสั่งส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย ์ที ่1/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธีิการก าหนดเลขทะเบยีนพาณิชย์ และ

เลขค าขอจดทะเบยีนพาณิชยจ์งัหวดับงึกาฬ 
 
 
 
 
 
 



 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นำที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรจดทะเบียนพำณิชย ์(เปล่ียนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดำ องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล
ค ำครั่ง สญัญำ ส ำเนำคูมื่อประชำชน 27/07/2015 10:01  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารสว่นต าบลค าครั่ง บา้นดอนชี หมู่ที ่10 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั

อบุลราชธาน ีโทรศพัท์/โทรสาร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ผูป้ระกอบพำณิชยกิจ ซึ่งไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรใดๆ ท่ีไดจ้ดทะเบียนไว้
จะตอ้งย่ืนค ำขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรำยกำร ภำยในเวลำ 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีไดมี้กำรเปล่ียนแปลง
รำยกำรนัน้ๆ  (มำตรำ 13) 
2. ผูป้ระกอบพำณิชยกิจสำมำรถย่ืนจดทะเบียนพำณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ ำนำจใหผู้อ่ื้นย่ืนจด
ทะเบียนแทนก็ได ้
3. ใหผู้ป้ระกอบพำณิชยกิจซึ่งเป็นเจำ้ของกิจกำร เป็นผูล้งลำยมือช่ือรบัรองรำยกำรในค ำขอจดทะเบียน
และเอกสำรประกอบค ำขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพค์  ำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ ำนำจสำมำรถขอไดจ้ำกพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี 
หรือดำวนโ์หลดจำก www.dbd.go.th 
หมำยเหต ุขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบเอกสำรครบถว้น
ตำมท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชำชนเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้น และ/
หรือมีควำมบกพรอ่งไมส่มบรูณ ์เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถพิจำรณำได ้เจำ้หนำ้ท่ีจะจดัท ำบนัทกึควำมบกพรอ่ง
ของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลกัฐำนท่ีตอ้งย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ื้นค ำขอจะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขและ/หรือ
ย่ืนเอกสำรเพิ่มเตมิภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดในบนัทกึดงักลำ่ว มิเชน่นัน้จะถือว่ำผูย่ื้นค ำขอละทิง้ค  ำขอ 
โดยเจำ้หนำ้ท่ีและผูย่ื้นค ำขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทึกดงักลำ่ว และจะมอบส ำเนำบนัทกึ
ควำมพรอ่งดงักลำ่วใหผู้ย่ื้นค ำขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลกัฐำน 



 

13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

นำยทะเบียนตรวจพิจำรณำ
เอกสำร/แจง้ผล 
 

30 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

2) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินรบัช ำระ
คำ่ธรรมเนียม 
 

5 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

3) 

กำรพิจำรณำ 
 

นำยทะเบียนรบัจดทะเบียน 
/เจำ้หนำ้ท่ีบนัทกึขอ้มลูเขำ้
ระบบ/จดัเตรียมใบส ำคญั
กำรจดทะเบียน/หนงัสือ
รบัรอง/ส ำเนำเอกสำร 
 

15 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

4) 

กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมีมติ 
 

นำยทะเบียนตรวจเอกสำร
และลงนำม/มอบใบ
ทะเบียนพำณิชยใ์หผู้ย่ื้นค ำ
ขอ 
 

10 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   60 นำที 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
 
 
 
 
 
 



 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 
15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัของผู้
ประกอบพำณิชย
กิจ พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง) 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ส ำเนำทะเบียน
บำ้นของผู้
ประกอบพำณิชย
กิจ พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ค ำขอจดทะเบียน
พำณิชย ์(แบบ 
ทพ.) 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

(ตน้ฉบบั) 
หนงัสือใหค้วำม
ยินยอมใหใ้ช้
สถำนท่ีตัง้
ส  ำนกังำนแหง่
ใหญ่ โดยให้
เจำ้ของรำ้นหรือ
เจำ้ของ
กรรมสิทธ์ิลงนำม 
และใหมี้พยำนลง
ช่ือรบัรองอย่ำง

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ
พำณิชยกิจมิได้
เป็นเจำ้บำ้น ) 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

นอ้ย 1 คน 

3) 

ส ำเนำทะเบียน
บำ้นท่ีแสดงให้
เห็นวำ่ผูใ้หค้วำม
ยินยอมเป็นเจำ้
บำ้นหรือส ำเนำ
สญัญำเชำ่โดยมี
ผูใ้หค้วำม
ยินยอมเป็นผูเ้ชำ่ 
หรือเอกสำรสิทธ์ิ
อยำ่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็น
เจำ้ของ
กรรมสิทธ์ิเป็น
ผูใ้หค้วำม
ยินยอม พรอ้มลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ
พำณิชยกิจมิได้
เป็นเจำ้บำ้น) 

4) 

แผนท่ีแสดง
สถำนท่ีซึ่งใช้
ประกอบพำณิชย
กิจและสถำนท่ี
ส ำคญับรเิวณ
ใกลเ้คียง
โดยสงัเขป พรอ้ม
ลงนำมรบัรอง
เอกสำร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (ถำ้มี) 
พรอ้มปิดอำกร
แสตมป์ 10 บำท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 
ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประชำชนของ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 
(ถำ้มี) พรอ้มลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 

7) 
ใบทะเบียน
พำณิชย ์(ฉบบั
จรงิ) 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ 

1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียม (คร้ังละ) 

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 30 บำท 
หมำยเหตุ -   

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง บำ้นดอนชี หมูท่ี่ 10 ต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลรำชธำนี  โทรศพัท/์โทรสำร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) คูมื่อกำรกรอกเอกสำร 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 19/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส ำนกังำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 

อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย ์(ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรจดทะเบียนพำณิชย ์(ตัง้ใหม)่ ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อ
จดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดำ 
2.หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 

3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบรกิำรท่ีใหบ้รกิำรในสว่นภมูิภำคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงำน
บรกิำรท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน  
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัิทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย

วา่ดว้ยทะเบยีนพาณิชย์ 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่

พระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรือ่ง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชยแ์ตง่ตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบียน

พาณิชย ์(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
8) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบยีนพาณิชย์ พ.ศ. 

2555   
9) ค าสั่งส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย ์ที ่1/2553  เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธีิการก าหนดเลขทะเบยีนพาณิชย ์และ

เลขค าขอจดทะเบยีนพาณิชย ์
10) พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
11) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549 

 
 
 
 
 
 
 



 

6.ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  

7.พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นำที  
9.ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10.ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรจดทะเบียนพำณิชย ์(ตัง้ใหม)่ ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย ์พ.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดำ องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง สญัญำ ส ำเนำคูมื่อ
ประชำชน 27/07/2015 10:13  
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารสว่นต าบลค าครั่ง บา้นดอนชี หมู่ที ่10 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลราชธาน ีโทรศพัท์/โทรสาร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12.หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ผูป้ระกอบพำณิชยกิจตอ้งย่ืนขอจดทะเบียนพำณิชยภ์ำยใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเริ่มประกอบกิจกำร  
(มำตรำ 11) 
2. ผูป้ระกอบพำณิชยกิจสำมำรถย่ืนจดทะเบียนพำณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ ำนำจใหผู้อ่ื้นย่ืนจด
ทะเบียนแทนก็ได ้
3. ใหผู้ป้ระกอบพำณิชยกิจซึ่งเป็นเจำ้ของกิจกำร เป็นผูล้งลำยมือช่ือรบัรองรำยกำรในค ำขอจดทะเบียน
และเอกสำรประกอบค ำขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพค์  ำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ ำนำจสำมำรถขอไดจ้ำกพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี 
หรือดำวนโ์หลดจำก www.dbd.go.th 
หมำยเหต ุขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบเอกสำรครบถว้น
ตำมท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชำชนเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้น และ/
หรือมีควำมบกพรอ่งไมส่มบรูณ ์เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถพิจำรณำได ้เจำ้หนำ้ท่ีจะจดัท ำบนัทกึควำมบกพรอ่ง
ของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลกัฐำนท่ีตอ้งย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ื้นค ำขอจะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขและ/หรือ
ย่ืนเอกสำรเพิ่มเตมิภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดในบนัทกึดงักลำ่ว มิเชน่นัน้จะถือว่ำผูย่ื้นค ำขอละทิง้ค  ำขอ 
โดยเจำ้หนำ้ท่ีและผูย่ื้นค ำขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทึกดงักลำ่ว และจะมอบส ำเนำบนัทกึ
ควำมพรอ่งดงักลำ่วใหผู้ย่ื้นค ำขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 



 

 
13.ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

นำยทะเบียนตรวจพิจำรณำ
เอกสำร/แจง้ผล 
 

30 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

2) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินรบัช ำระ
คำ่ธรรมเนียม 
 

5 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

3) 

กำรพิจำรณำ 
 

นำยทะเบียนรบัจด
ทะเบียน/เจำ้หนำ้ท่ีบนัทกึ
ขอ้มลูเขำ้ระบบ/จดัเตรียม
ใบส ำคญักำรจดทะเบียน/
หนงัสือรบัรอง/ส ำเนำ
เอกสำร 
 

15 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

4) 

กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมีมติ 
 

นำยทะเบียนตรวจเอกสำร
และลงนำม/มอบใบ
ทะเบียนพำณิชยใ์หผู้ย่ื้นค ำ
ขอ 
 

10 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   60 นำที 
 

14.งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
 
 
 
 



 

 
15.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง) 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ค ำขอจดทะเบียน
พำณิชย ์(แบบ 
ทพ.) 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือใหค้วำม
ยินยอมใหใ้ช้
สถำนท่ีตัง้
ส  ำนกังำนแหง่
ใหญ่ โดยให้
เจำ้ของรำ้นหรือ
เจำ้ของ
กรรมสิทธ์ิลงนำม 
และใหมี้พยำนลง
ช่ือรบัรองอย่ำง
นอ้ย 1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ
พำณิชยกิจมิได้
เป็นเจำ้บำ้น ) 

3) 

ส ำเนำทะเบียน
บำ้นท่ีแสดงให้
เห็นวำ่ผูใ้หค้วำม
ยินยอมเป็นเจำ้
บำ้นหรือส ำเนำ

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ
พำณิชยกิจมิได้
เป็นเจำ้บำ้น ) 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สญัญำเชำ่โดยมี
ผูใ้หค้วำม
ยินยอมเป็นผูเ้ชำ่ 
หรือเอกสำรสิทธ์ิ
อยำ่งอ่ืนท่ีผูเ้ป็น
เจำ้ของ
กรรมสิทธ์ิเป็น
ผูใ้หค้วำม
ยินยอม พรอ้มลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 

4) 

แผนท่ีแสดง
สถำนท่ีซึ่งใช้
ประกอบพำณิชย
กิจและสถำนท่ี
ส ำคญับรเิวณ
ใกลเ้คียง
โดยสงัเขป พรอ้ม
ลงนำมรบัรอง
เอกสำร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (ถำ้มี) 
พรอ้มปิดอำกร
แสตมป์ 10 บำท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 
(ถำ้มี) พรอ้มลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 

7) ส ำเนำหนงัสือ - 0 1 ฉบบั (ใชใ้นกรณี



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อนญุำต หรือ 
หนงัสือรบัรองให้
เป็นผูจ้  ำหนำ่ย
หรือใหเ้ชำ่สินคำ้
ดงักลำ่วจำก
เจำ้ของลิขสิทธ์ิ
ของสินคำ้ท่ีขำย
หรือใหเ้ชำ่ หรือ 
ส ำเนำ
ใบเสรจ็รบัเงิน
ตำมประมวล
รษัฎำกร หรือ
หลกัฐำนกำรซือ้
ขำยจำก
ตำ่งประเทศ 
พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

ประกอบพำณิชย
กิจกำรขำย หรือ
ใหเ้ชำ่ แผน่ซีดี  
แถบบนัทกึ วีดิ
ทศัน ์แผ่นวีดิทศัน ์ 
ดีวีดี หรือแผน่วีดี
ทศันร์ะบบดจิิทลั
เฉพำะท่ีเก่ียวกบั
กำรบนัเทิง) 

8) 

หนงัสือชีแ้จง
ขอ้เท็จจรงิของ
แหลง่ท่ีมำของ
เงินทนุและ
หลกัฐำนแสดง
จ ำนวนเงินทนุ 
หรือ อำจมำพบ
เจำ้หนำ้ท่ีเพ่ือท ำ
บนัทกึถอ้ยค ำ
เก่ียวกบั
ขอ้เท็จจรงิของ
แหลง่ท่ีมำของ
เงินทนุพรอ้ม
แสดงหลกัฐำน

- 1 0 ฉบบั (ใชใ้นกรณี
ประกอบพำณิชย
กิจกำรคำ้อญัมณี
หรือเครื่องประดบั
ซึ่งประดบัดว้ยอญั
มณี) 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

แสดงจ ำนวน
เงินทนุก็ได ้

 
16.ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ค ำขอละ) 

 
 
 ค่ำธรรมเนียม 50 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 30 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17.ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง บำ้นดอนชี หมูท่ี่ 10 ต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลรำชธำนี  โทรศพัท/์โทรสำร : 045318175  www.khamkhrang.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18.ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) คูมื่อกำรกรอกเอกสำร 

- 
 

 
19.หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 19/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส ำนกังำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 

อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณิชย ์(เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรจดทะเบียนพำณิชย ์(เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย ์พ.ศ. 
2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดำ 
2.หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 

3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบรกิำรท่ีใหบ้รกิำรในสว่นภมูิภำคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงำน
บรกิำรท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน  
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549 
2) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพเ์พือ่ใชใ้นการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบยีนพาณิชย์ พ.ศ. 

2555   
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรือ่ง  แตง่ตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบยีนพาณิชย์ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2552 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ เรือ่ง การตัง้ส านกังานทะเบียนพาณิชยแ์ตง่ตัง้พนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบียน

พาณิชย ์(ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2553  
5) กฎกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัิทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
6) ค าสั่งส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย ์ที ่1/2553  เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธีิการก าหนดเลขทะเบยีนพาณิชย ์และ

เลขค าขอจดทะเบยีนพาณิชย ์
7) ค าสั่งส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย ์ที ่1/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธีิการก าหนดเลขทะเบยีนพาณิชย์ และ

เลขค าขอจดทะเบยีนพาณิชยจ์งัหวดับงึกาฬ 
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรือ่ง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย

วา่ดว้ยทะเบยีนพาณิชย์ 
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที ่93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจทีไ่ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่

พระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบยีนพาณิชย ์(ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2553 
11) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
12) พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 

 
 
 
 
 



 

6.ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  

7.พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นำที  
9.ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10.ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรจดทะเบียนพำณิชย ์(เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ.
ทะเบียนพำณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดำ องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 
สญัญำ ส ำเนำคูมื่อประชำชน 27/07/2015 09:44  
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารสว่นต าบลค าครั่ง บา้นดอนชี หมู่ที ่10 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลราชธาน ี โทรศพัท์/โทรสาร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12.หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ผูป้ระกอบพำณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพำณิชยไ์ว ้ตอ่มำไดเ้ลิกประกอบพำณิชยกิจทัง้หมด จะโดยเหตใุดก็
ตำม เชน่ ขำดทนุ ไมป่ระสงคจ์ะประกอบกำรคำ้ตอ่ไป เจำ้ของสถำนท่ีเรียกหอ้งคืนเพรำะหมดสญัญำเชำ่ 
หรือเลิกหำ้งหุน้สว่นบรษิัท ใหย่ื้นค ำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพำณิชยกิจ ตอ่พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีภำยใน
ก ำหนด 30 วนั นบัตัง้แตว่นัเลิกประกอบพำณิชยกิจ  (มำตรำ 13) 
2. กรณีผูป้ระกอบพำณิชยกิจมีเหตขุดัขอ้งไมส่ำมำรถย่ืนค ำขอจดทะเบียนเลิกดว้ยตนเอง เชน่ วิกลจรติ 
ตำย สำบสญู เป็นตน้ ใหผู้ท่ี้มีสว่นไดเ้สียตำมกฎหมำย เชน่ สำมี ภรยิำ บิดำ มำรดำ หรือบตุร ย่ืนขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพำณิชยกิจแทนผูป้ระกอบพำณิชยกิจนัน้ได ้โดยใหผู้มี้สว่นไดเ้สียตำมกฎหมำยลง
ลำยมือช่ือในค ำขอจดทะเบียนเลิก พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนกำรท่ีผูป้ระกอบพำณิชยกิจไมส่ำมำรถมำ
ย่ืนค ำขอจดทะเบียนไดด้ว้ยตนเอง เชน่ ใบมรณบตัร ค ำสั่งศำล เป็นตน้ 
3. ผูป้ระกอบพำณิชยกิจสำมำรถย่ืนจดทะเบียนเลิกประกอบพำณิชยกิจไดด้ว้ยตนเองหรือจะมอบอ ำนำจ
ใหผู้อ่ื้นย่ืนแทนก็ได ้
 
 
 
 



 

 
4.ใหผู้ป้ระกอบพำณิชยกิจซึ่งเป็นเจำ้ของกิจกำรหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย (แลว้แตก่รณี) เป็นผูล้งลำยมือช่ือรบัรอง
รำยกำรในค ำขอจดทะเบียนและเอกสำรประกอบค ำขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพค์  ำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนงัสือมอบอ ำนำจสำมำรถขอไดจ้ำกพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี 
หรือดำวนโ์หลดจำก www.dbd.go.th 
 
หมำยเหต ุขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูมื่อจะเริ่มนบัระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบเอกสำรครบถว้น
ตำมท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชำชนเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้น และ/
หรือมีควำมบกพรอ่งไมส่มบรูณ ์เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถพิจำรณำได ้เจำ้หนำ้ท่ีจะจดัท ำบนัทกึควำมบกพรอ่ง
ของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลกัฐำนท่ีตอ้งย่ืนเพิ่มเติม โดยผูย่ื้นค ำขอจะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขและ/หรือ
ย่ืนเอกสำรเพิ่มเตมิภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดในบนัทกึดงักลำ่ว มิเชน่นัน้จะถือว่ำผูย่ื้นค ำขอละทิง้ค  ำขอ 
โดยเจำ้หนำ้ท่ีและผูย่ื้นค ำขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทึกดงักลำ่ว และจะมอบส ำเนำบนัทกึ
ควำมพรอ่งดงักลำ่วใหผู้ย่ื้นค ำขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 
 
13.ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

นำยทะเบียนตรวจพิจำรณำ
เอกสำร/แจง้ผล 
 

30 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

2) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินรบัช ำระ
คำ่ธรรมเนียม 
 

5 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

3) 

กำรพิจำรณำ 
 

นำยทะเบียนรบัจดทะเบียน 
/เจำ้หนำ้ท่ีบนัทกึขอ้มลูเขำ้
ระบบ/จดัเตรียมใบส ำคญั
กำรจดทะเบียน/หนงัสือ
รบัรอง/ส ำเนำเอกสำร 
 

15 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 



 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) 

กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมีมติ 
 

นำยทะเบียนตรวจเอกสำร
และลงนำม/มอบใบ
ทะเบียนพำณิชยใ์หผู้ย่ื้นค ำ
ขอ 
 

10 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   60 นำที 
 

14.งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
 
15.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัของผู้
ประกอบพำณิชย
กิจหรือทำยำทท่ี
ย่ืนค ำขอแทน 
พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ค ำขอจดทะเบียน
พำณิชย ์(แบบ 
ทพ.) 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ 

1 0 ฉบบั - 

2) 
ใบทะเบียน
พำณิชย ์(ฉบบั
จรงิ) 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ 

1 0 ฉบบั - 

3) 

ส ำเนำใบมรณ
บตัรของผู้
ประกอบพำณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่
กรรม) โดยให้
ทำยำทท่ีย่ืนค ำ
ขอเป็นผูล้งนำม
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 

4) 

ส ำเนำหลกัฐำน
แสดงควำมเป็น
ทำยำทของผูล้ง
ช่ือแทนผู้
ประกอบพำณิชย
กิจซึ่งถึงแก่กรรม 
พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (ถำ้มี) 
พรอ้มปิดอำกร
แสตมป์ 10 บำท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 
ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของ

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ 
(ถำ้มี) พรอ้มลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 

 
16.ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คร้ังละ) 

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 30 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17.ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง บำ้นดอนชี หมูท่ี่ 10 ต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลรำชธำนี โทรศพัท/์โทรสำร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

18.ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) คูมื่อกำรกรอกเอกสำร 

- 
 

 
19.หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 19/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส ำนกังำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 

อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและยืน่ค ำขอรับเงนิเบีย้ควำมพกิำร 
หนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรบัเงินเบีย้ควำมพิกำร 
2.หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 

3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบรกิำรท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึน้ทะเบียน  
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2553 

6.ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  

7.พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นำที  
9.ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10.ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรบัเงินเบีย้ควำมพิกำร องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำครั่ง สญัญำ ส ำเนำคูมื่อประชำชน 26/07/2015 22:50  

11.ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารสว่นต าบลค าครั่ง บา้นดอนชี หมู่ที ่10 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั

อบุลราชธาน ีโทรศพัท์/โทรสาร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 

 
12.หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินเบีย้ควำมพิกำรใหค้นพิกำรขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
 พ.ศ.2553 ก ำหนดใหภ้ำยในเดือนพฤศจิกำยนของทกุปีใหค้นพิกำร ลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรบัเงินเบีย้
ควำมพิกำร 
 
 



 

 
 ในปีงบประมำณถดัไป ณ ท่ีท ำกำรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีตนมีภมูิล  ำเนำ หรือสถำนท่ีท่ีองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินก ำหนด 
 หลกัเกณฑ ์
     ผูมี้สิทธิจะไดร้บัเงินเบีย้ควำมพิกำร ตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัตอ่ไปนี  ้
 1. มีสญัชำตไิทย 
 2. มีภมูิล  ำเนำอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตำมทะเบียนบำ้น 
 3.มีบตัรประจ ำตวัคนพิกำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรสง่เสรมิกำรคณุภำพชีวิตคนพิกำร 
 4.ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งอยูใ่นควำมอปุกำรของสถำนสงเครำะหข์องรฐั 
ในกำรย่ืนค ำขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ควำมพิกำร คนพิกำรหรือผูด้แูลคนพิกำรจะตอ้งแสดงควำมประสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ควำมพิกำรโดยรบัเงินสดดว้ยตนเอง หรือโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรในนำมคนพิกำร
หรือผูด้แูลคนพิกำร ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ิทกัษ ์ผูอ้นบุำล แลว้แตก่รณี 
ในกรณีท่ีคนพิกำรเป็นผูเ้ยำวซ์ึ่งมีผูแ้ทนโดยชอบ คนเสมือนไรค้วำมสำมำรถหรือคนไรค้วำมสำมำรถ ให้
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูอ้นบุำล แลว้แตก่รณี ย่ืนค ำขอแทนโดยแสดงหลกัฐำนกำรเป็นผูแ้ทน
ดงักลำ่ว 
 
 วิธีกำร 
    1. คนพิกำรท่ีจะมีสิทธิรบัเงินเบีย้ควำมพิกำรในปีงบประมำณถดัไป ใหค้นพิกำร หรือผูด้แูลคนพิกำร 
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ิทกัษ ์ผูอ้นบุำล แลว้แตก่รณี ย่ืนค ำขอตำมแบบพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนตอ่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินณ สถำนท่ีและภำยในระยะเวลำ ท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินประกำศก ำหนด 
    2.กรณีคนพิกำรท่ีไดร้บัเงินเบีย้ควำมพิกำรจำกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในปีงบประมำณท่ีผำ่นมำ ให้
ถือวำ่เป็นผูไ้ดล้งทะเบียนและย่ืนค ำขอรบัเบีย้ควำมพิกำรตำมระเบียบนีแ้ลว้ 
    3. กรณีคนพิกำรท่ีมีสิทธิไดร้บัเบีย้ควำมพิกำรไดย้ำ้ยท่ีอยู ่และยงัประสงคป์ระสงคจ์ะรบัเงินเบีย้ควำม
พิกำรตอ้งไปแจง้ตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนยำ้ยไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรบัเบีย้
ควำมพิกำรใน
ปีงบประมำณถดัไป                 
หรือผูร้บัมอบอ ำนำจ ย่ืนค ำ
ขอ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำน 
และเจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบค ำ
รอ้งขอลงทะเบียน และ
เอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
 

20 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

ออกใบรบัลงทะเบียน ตำม
แบบย่ืนค ำขอลงทะเบียนให้
ผูข้อลงทะเบียน 
 

10 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 นำที 
 
14.งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  

ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวัคน
พิกำรตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ย 
กำรสง่เสรมิกำร
คณุภำพชีวิตคน
พิกำรพรอ้ม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบำ้น
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝำกธนำคำร
พรอ้มส ำเนำ 
(กรณีท่ีผูข้อรบั
เงินเบีย้ควำม
พิกำรประสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอำยผุำ่น
ธนำคำร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออก
โดยหนว่ยงำน
ของรฐัท่ีมีรูปถ่ำย
พรอ้มส ำเนำของ
ผูด้แูลคนพิกำร 
ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม ผูพ้ิทกัษ ์ผู้
อนบุำล แลว้แต่
กรณี (กรณีย่ืนค ำ
ขอแทน) 

- 1 1 ชดุ - 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

5) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝำกธนำคำร
พรอ้มส ำเนำของ
ผูด้แูลคนพิกำร 
ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม ผูพ้ิทกัษ ์ผู้
อนบุำล แลว้แต่
กรณี (กรณีท่ีคน
พิกำรเป็นผูเ้ยำว์
ซึ่งมีผูแ้ทนโดย
ชอบ คนเสมือน
ไรค้วำมสำมำรถ 
หรือคนไร้
ควำมสำมำรถ 
ใหผู้แ้ทนโดยชอบ
ธรรม ผูพ้ิทกัษ ์
หรือผูอ้นบุำล 
แลว้แตก่รณีกำร
ย่ืนค ำขอแทน
ตอ้งแสดง
หลกัฐำนกำรเป็น
ผูแ้ทนดงักลำ่ว) 

- 1 1 ชดุ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 
 
16.ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลคา่ธรรมเนยีม 

 
17.ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง บำ้นดอนชี หมูท่ี่ 10 ต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลรำชธำนี  โทรศพัท/์โทรสำร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
18.ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค ำขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ควำมพิกำร 

- 
 

 
19.หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

วันทีพ่มิพ ์ 19/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส ำนกังำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 

อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและยืน่ค ำขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 
หนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ 
2.หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 

3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบรกิำรท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึน้ทะเบียน  
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูสู้งอายขุององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2552 

6.ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  

7.พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9.ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10.ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำย ุองคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำครั่ง สญัญำ ส ำเนำคูมื่อประชำชน 26/07/2015 22:37  
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารสว่นต าบลค าครั่ง บา้นดอนชี หมู่ที ่10 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลราชธาน ีโทรศพัท์/โทรสาร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 

 
12.หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยขุององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 ก ำหนดใหภ้ำยในเดือนพฤศจิกำยนของทกุปี ใหผู้ท่ี้จะมีอำยคุรบหกสิบปีบรบิรูณข์ึน้ไป
ในปีงบประมำณถดัไป และมีคณุสมบตัคิรบถว้นมำลงทะเบียน และย่ืนค ำขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยดุว้ย
ตนเองตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีตนมีภมูิล  ำเนำ ณ ส ำนกังำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินหรือ
สถำนท่ีท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินก ำหนด 
 



 

 
 หลกัเกณฑ ์
    1.มีสญัชำตไิทย 
    2.มีภมูิล  ำเนำอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตำมทะเบียนบำ้น 
    3.มีอำยหุกสิบปีบริบรูณข์ึน้ไป ซึ่งไดล้งทะเบียน และย่ืนค ำขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยตุอ่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
    4.ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัสวสัดกิำรหรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใดจำกหนว่ยงำนภำครฐั รฐัวิสำหกิจ หรือองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผูร้บับ  ำนำญ เบีย้หวดับ ำนำญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ผูส้งูอำยท่ีุอยูใ่น
สถำนสงเครำะหข์องรฐัหรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ผูไ้ดร้บัเงินเดือน คำ่ตอบแทน รำยไดป้ระจ ำ หรือ
ผลประโยชนอ์ยำ่งอ่ืนท่ีรฐัหรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินจดัใหเ้ป็นประจ ำ ยกเวน้ผูพ้ิกำรและผูป่้วยเอดส์
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจำ่ยเงินสงเครำะหเ์พ่ือกำรยงัชีพขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 
    ในกำรย่ืนค ำขอรบัลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำย ุผูส้งูอำยจุะตอ้งแสดงควำมประสงคข์อรบัเงิน
เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยโุดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
       1.รบัเงินสดดว้ยตนเอง หรือรบัเงินสดโดยบคุคลท่ีไดร้บัมอบอ ำนำจจำกผูมี้สิทธิ 
       2.โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผูมี้สิทธิ หรือโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบคุคล
ท่ีไดร้บัมอบอ ำนำจจำกผูมี้สิทธิ 
 
 
 วิธีกำร 
     1.ผูท่ี้จะมีสิทธิรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยใุนปีงบประมำณถดัไป ย่ืนค ำขอตำมแบบพรอ้มเอกสำรหลกัฐำน
ตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ณ สถำนท่ีและภำยในระยะเวลำท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินประกำศ
ก ำหนดดว้ยตนเอง หรือมอบอ ำนำจใหผู้อ่ื้นด ำเนินกำรได ้
     2.กรณีผูส้งูอำยท่ีุไดร้บัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยจุำกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
ใหถื้อว่ำเป็นผูไ้ดล้งทะเบียน และย่ืนค ำขอรบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยตุำมระเบียบนีแ้ลว้ 
     3.กรณีผูส้งูอำยท่ีุมีสิทธิไดร้บัเบีย้ยงัชีพยำ้ยท่ีอยู ่และยงัประสงคจ์ะรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำย ุตอ้งไปแจง้
ตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตน  ยำ้ยไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรบัเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอำย ุใน
ปีงบประมำณถดัไป          
หรือผูร้บัมอบอ ำนำจ ย่ืนค ำ
ขอพรอ้มเอกสำรหลกัฐำน 
และเจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบค ำ
รอ้งขอลงทะเบียน และ
เอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
 

20 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

ออกใบรบัลงทะเบียนตำม
แบบย่ืนค ำขอลงทะเบียนให ้
ผูข้อลงทะเบียนหรือผูร้บั
มอบอ ำนำจ 
 
 

10 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 นำที 
 

14.งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงำน
ของรฐัท่ีมีรูปถ่ำย
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบำ้น
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิฝำก
ธนำคำรพรอ้ม
ส ำเนำ (กรณีท่ีผู้
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพ ผูป้ระสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอำยุ
ประสงคข์อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอำยผุำ่น
ธนำคำร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจให้
ด  ำเนินกำรแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงำน
ของรฐัท่ีมีรูปถ่ำย
พรอ้มส ำเนำของ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

- 1 1 ชดุ - 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(กรณีมอบ
อ ำนำจให้
ด  ำเนินกำรแทน) 

6) 

สมดุบญัชีเงิฝำก
ธนำคำรพรอ้ม
ส ำเนำของผูร้บั
มอบอ ำนำจ 
(กรณีผูข้อรบัเงิน
เบีย้ยงัชีพผู้
ประสงคข์อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอำยปุระสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอำยผุำ่น
ธนำคำรของผูร้บั
มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ชดุ - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 
 

16ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีขอ้มูลคา่ธรรมเนยีม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

17.ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง บำ้นดอนชี หมูท่ี่ 10 ต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลรำชธำนี โทรศพัท/์โทรสำร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
 
 

18.ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค ำขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ 

- 
 

 
19.หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 19/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส ำนกังำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 

อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับกำรสงเครำะหผู้์ป่วยเอดส ์
หนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรขอรบักำรสงเครำะหผ์ูป่้วยเอดส ์

2.หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 

3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบรกิำรท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจง้  
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 
2548 

6.ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  

7.พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9.ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10.ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอรบักำรสงเครำะหผ์ูป่้วยเอดส ์องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 
สญัญำ ส ำเนำคูมื่อประชำชน 26/07/2015 22:58  
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารสว่นต าบลค าครั่ง บา้นดอนชี หมู่ที ่10 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลราชธาน ีโทรศพัท์/โทรสาร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 

 
12.หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจ่ำยเงินสงเครำะหเ์พ่ือกำรยงัชีพขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก ำหนดใหผู้ป่้วยเอดสท่ี์มีคณุสมบตัคิรบถว้นตำมระเบียบฯ และมีควำมประสงคจ์ะ
ขอรบักำรสงเครำะหใ์หย่ื้นค ำขอตอ่ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินท่ีตนมีผูล้  ำเนำอยู ่กรณีไมส่ำมำรถเดนิทำงมำย่ืนค ำ
ขอรบักำรสงเครำะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ ำนำจใหผู้อ้ปุกำระมำด ำเนินกำรก็ได  ้
 
 



 

 
 หลกัเกณฑ ์
     ผูมี้สิทธิจะไดร้บัเงินสงเครำะหต์อ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัตอ่ไปนี ้
 1. เป็นผูป่้วยเอดสท่ี์แพทยไ์ดร้บัรองและท ำกำรวินิจฉัยแลว้ 
 2. มีภมูิล  ำเนำอยูใ่นเขตพืน้ท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 3. มีรำยไดไ้มเ่พียงพอแก่กำรยงัชีพ หรือถกูทอดทิง้ หรือขำดผูอ้ปุกำระเลีย้งด ูหรือไมส่ำมำรถประกอบ
อำชีพเลีย้งตนเองไดใ้นกำรขอรบักำรสงเครำะหผ์ูป่้วยเอดส ์ผูป่้วยเอดสท่ี์ไดร้บัควำมเดือดรอ้นกวำ่ หรือ
ผูท่ี้มีปัญหำซ ำ้ซอ้น หรือผูท่ี้อยูอ่ำศยั      อยูใ่นพืน้ท่ีหำ่งไกลทรุกนัดำรยำกตอ่กำรเขำ้ถึงบรกิำรของรฐั
เป็นผูไ้ดร้บักำรพิจำรณำก่อน 
 
 วิธีกำร 
    1. ผูป่้วยเอดส ์ย่ืนค ำขอตำมแบบพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ณ ท่ีท ำกำร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ดว้ยตนเองหรือ มอบอ ำนำจใหผู้อ้ปุกำระมำด ำเนินกำรก็ได้ 
    2. ผูป่้วยเอดสร์บักำรตรวจสภำพควำมเป็นอยู ่คณุสมบตัวิ่ำสมควรไดร้บักำรสงเครำะหห์รือไม ่โดย
พิจำรณำจำกควำมเดือดรอ้น เป็นผูท่ี้มีปัญหำซ ำ้ซอ้น หรือเป็นผูท่ี้อยูอ่ำศยัอยูใ่นพืน้ท่ีห่ำงไกล
ทรุกนัดำรยำกตอ่กำรเขำ้ถึงบรกิำรของรฐั 
    3.กรณีผูป่้วยเอดสท่ี์ไดร้บัเบีย้ยงัชีพยำ้ยท่ีอยู ่ถือวำ่ขำดคณุสมบตัติำมนยัแหง่ระเบียบ ตอ้งไปย่ืน
ควำมประสงคต์อ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนยำ้ยไปเพ่ือพิจำรณำใหม่ 
 

13.ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรบักำร
สงเครำะหห์รือผูร้บัมอบ
อ ำนำจ ย่ืนค ำขอ     พรอ้ม
เอกสำรหลกัฐำน และ
เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบค ำรอ้ง
ขอลงทะเบียน และเอกสำร
หลกัฐำนประกอบ 
 

45 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

ออกใบนดัหมำยตรวจ
สภำพควำมเป็นอยู ่และ
คณุสมบตัิ 
 

15 นำที องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั

- 



 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

อบุลรำชธำนี 

3) 

กำรพิจำรณำ 
 

ตรวจสภำพควำมเป็นอยู่
และคณุสมบตัขิองผูท่ี้
ประสงคร์บักำรสงเครำะห ์
 

3 วนั องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

4) 

กำรพิจำรณำ 
 

จดัท ำทะเบียนประวตัพิรอ้ม
เอกสำรหลกัฐำนประกอบ
ควำมเห็นเพ่ือเสนอผูบ้รหิำร
พิจำรณำ 
 

2 วนั องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

5) 

กำรพิจำรณำ 
 

พิจำรณำอนมุตัิ 
 

7 วนั องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   13 วนั 
 

14.งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงำน
ของรฐัท่ีมีรูปถ่ำย
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบำ้น
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝำกธนำคำร
พรอ้มส ำเนำ 
(กรณีท่ีผูข้อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพผู้
ประสงคข์อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอำยปุระสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอำยผุำ่น
ธนำคำร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจให้
ด  ำเนินกำรแทน)  

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงำน
ของรฐั ท่ีมีรูป
ถ่ำยพรอ้มส ำเนำ
ของผูร้บัมอบ

- 1 1 ชดุ - 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจให้
ด  ำเนินกำรแทน) 

6) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝำกธนำคำร
พรอ้มส ำเนำของ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 
(กรณีท่ีผูข้อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพผู้
ประสงคข์อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอำยปุระสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอำยผุำ่น
ธนำคำรของผูร้บั
มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ชดุ - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 
 

16.ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีขอ้มูลคา่ธรรมเนยีม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

17.ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง บำ้นดอนชี หมูท่ี่ 10 ต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลรำชธำนี โทรศพัท/์โทรสำร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
18.ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 
19.หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 19/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส ำนกังำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 

อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและทีด่นิ 
หนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรรบัช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 

2.หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบรกิำรท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจง้  
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและทีด่นิ พ.ศ. 2475 
6.ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  

7.พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9.ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10.ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรรบัช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดนิ องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 
สญัญำ ส ำเนำคูมื่อประชำชน 26/07/2015 22:03  
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารสว่นต าบลค าครั่ง บา้นดอนชี หมู่ที ่10 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลราชธาน ีโทรศพัท์/โทรสาร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th 
/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (-) 
 
 
 
 
 
 

 



 

12.หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
พระรำชบญัญตัภิำษีโรงเรือนและท่ีดนิ พ.ศ. 2475 ก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีหนำ้ท่ีในกำรรบั
ช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดินจำกทรพัยส์ินท่ีเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสรำ้งอยำ่งอ่ืนๆ และท่ีดนิท่ีใชต้อ่เน่ือง
กบัโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสรำ้งอยำ่งอ่ืนนัน้ โดยมีหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไข ดงันี  ้
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (เทศบำล/องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล/เมืองพทัยำ) ประชำสมัพนัธข์ัน้ตอน
และ 
วิธีกำรช ำระภำษี 
2. แจง้ใหเ้จำ้ของทรพัยส์ินทรำบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรำยกำรทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจำ้ของทรพัยส์ินย่ืนแบบแสดงรำยกำรทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) ภำยในเดือนกมุภำพนัธ ์
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรทรพัยส์ินและแจง้กำรประเมินภำษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรบัช ำระภำษี (เจำ้ของทรพัยส์ินช ำระภำษีทนัที หรือช ำระภำษีภำยใน
ก ำหนดเวลำ) 
6. เจำ้ของทรพัยส์ินด ำเนินกำรช ำระภำษีภำยใน 30 วนั นบัแตไ่ดร้บัแจง้กำรประเมิน กรณีท่ีเจำ้ของ
ทรพัยส์ินช ำระภำษีเกินเวลำท่ีก ำหนด จะตอ้งช ำระเงินเพิ่มตำมอตัรำท่ีกฎหมำยก ำหนด 
7. กรณีท่ีผูร้บัประเมิน (เจำ้ของทรพัยส์ิน) ไมพ่อใจกำรประเมินสำมำรถอทุธรณต์อ่ผูบ้รหิำรทอ้งถ่ินได ้
ภำยใน 15 วนั นบัแตไ่ดร้บัแจง้กำรประเมิน โดยผูบ้รหิำรทอ้งถ่ินชีข้ำดและแจง้เจำ้ของทรพัยส์ินทรำบ
ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีเจำ้ของทรพัยส์ินย่ืนอทุธรณ ์(ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ขเพิ่มเตมิ
ไดใ้นขณะนัน้ ผูร้บัค  ำขอและผูย่ื้นค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำนรว่มกนั 
พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย่ื้นค ำขอด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิ่มเตมิ หำกผูย่ื้นค ำขอไม่ด  ำเนินกำรแกไ้ข/เพิ่มเตมิ
ไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ผูร้บัค  ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
9. พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีจะยงัไมพ่ิจำรณำค ำขอและยงันบัระยะเวลำด ำเนินงำนจนกวำ่ผูย่ื้นค ำขอจะ
ด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรือย่ืนเอกสำรเพิ่มเตมิครบถว้นตำมบนัทกึสองฝ่ำยนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
10. ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคูมื่อเริ่มนบัหลงัจำกเจำ้หนำ้ท่ีผูร้บัค  ำขอไดต้รวจสอบค ำขอและรำยกำร
เอกสำรหลกัฐำนแลว้เห็นวำ่มีควำมครบถว้นตำมท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชำชน 
11.จะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรพิจำรณำใหผู้ย่ื้นค ำขอทรำบภำยใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีพิจำรณำแลว้เสรจ็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

เจำ้ของทรพัยส์ินย่ืนแบบ
แสดงรำยกำรทรพัยส์ิน 
(ภ.ร.ด.2) เพ่ือใหพ้นกังำน
เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบเอกสำร 
 

1 วนั องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีพิจำรณำ
ตรวจสอบรำยกำรทรพัยส์ิน
ตำมแบบแสดงรำยกำร
ทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจง้กำรประเมินภำษีให้
เจำ้ของทรพัยส์ินด ำเนินกำร
ช ำระภำษี 
 

30 วนั องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   31 วนั 
 

14.งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงำน
ของรฐั 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบำ้น
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

หลกัฐำนแสดง
กรรมสิทธ์ิ
โรงเรือนและท่ีดนิ
พรอ้มส ำเนำ เชน่ 
โฉนดท่ีดนิ 
ใบอนญุำตปลกู
สรำ้ง หนงัสือ
สญัญำซือ้ขำย 
หรือใหโ้รงเรือนฯ 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

หลกัฐำนกำร
ประกอบกิจกำร
พรอ้มส ำเนำ เชน่ 
ใบทะเบียน
กำรคำ้ ทะเบียน
พำณิชย ์
ทะเบียน
ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 
หรือใบอนญุำต
ประกอบกิจกำร
คำ้ของฝ่ำย
สิ่งแวดลอ้ม
 สญัญำ
เชำ่อำคำร 

- 1 1 ชดุ - 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

5) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล และงบ
แสดงฐำนะ
กำรเงิน (กรณีนิติ
บคุคล) พรอ้ม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจให้
ด  ำเนินกำรแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 
 

16.ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลคา่ธรรมเนยีม 

 
17.ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง บำ้นดอนชี หมูท่ี่ 10 ต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลรำชธำนี โทรศพัท/์โทรสำร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
 
 
 
 
 
 



 

18.ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) 1. แบบแจง้รำยกำรเพ่ือเสียภำษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค ำรอ้งขอใหพ้ิจำรณำกำรประเมินภำษี

โรงเรือนและท่ีดนิ (ภ.ร.ด. 9) 
- 
 

 
19.หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 19/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส ำนกังำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 

อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
หนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรรบัช ำระภำษีปำ้ย 

2.หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 

3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบรกิำรท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจง้  
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีปา้ย พ.ศ. 2510 
6.ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  

7.พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9.ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10.ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรรบัช ำระภำษีปำ้ย องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง สญัญำ ส ำเนำ
คูมื่อประชำชน 26/07/2015 21:04  
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารสว่นต าบลค าครั่ง บา้นดอนชี หมู่ที ่10 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลราชธาน ีโทรศพัท์/โทรสาร : 045-318175 www.khamkhrang.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12.หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 ตำมพระรำชบญัญัตภิำษีปำ้ย พ.ศ. 2510 ก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีหนำ้ท่ีในกำรรบัช ำระ
ภำษีปำ้ยแสดงช่ือ ย่ีหอ้ หรือเครื่องหมำยท่ีใชเ้พ่ือกำรประกอบกำรคำ้หรือประกอบกิจกำรอ่ืน หรือโฆษณำ
กำรคำ้หรือกิจกำรอ่ืน เพ่ือหำรำยได ้โดยมีหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไข ดงันี  ้
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (เทศบำลหรือองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล) ประชำสมัพนัธข์ัน้ตอนและวิธีกำร
เสียภำษี 
2. แจง้ใหเ้จำ้ของปำ้ยทรำบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีปำ้ย (ภ.ป. 1) 
3. เจำ้ของปำ้ยย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีปำ้ย (ภ.ป. 1) ภำยในเดือนมีนำคม 
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรภำษีปำ้ยและแจง้กำรประเมินภำษีปำ้ย (ภ.ป. 
3) 
5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรบัช ำระภำษี (เจำ้ของปำ้ยช ำระภำษีทนัที หรือช ำระภำษีภำยใน
ก ำหนดเวลำ) 
6. กรณีท่ีเจำ้ของปำ้ยช ำระภำษีเกินเวลำท่ีก ำหนด (เกิน 15 วนั นบัแตไ่ดร้บัแจง้กำรประเมิน) ตอ้งช ำระภำษี
และเงินเพิ่ม 
7. กรณีท่ีผูร้บัประเมิน (เจำ้ของปำ้ย) ไมพ่อใจกำรประเมินสำมำรถอทุธรณต์อ่ผูบ้รหิำรทอ้งถ่ินไดภ้ำยใน 30 
วนั นบัแตไ่ดร้บัแจง้ กำรประเมิน เพ่ือใหผู้บ้ริหำรทอ้งถ่ินชีข้ำดและแจง้ใหผู้เ้สียภำษีทรำบ ตำมแบบ (ภ.ป. 
5) ภำยในระยะเวลำ 60 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัอทุธรณ ์ตำมพระรำชบญัญตัภิำษีปำ้ย พ.ศ. 2510 
8. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ขเพิ่มเตมิ
ไดใ้นขณะนัน้ ผูร้บัค  ำขอและผูย่ื้นค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำนรว่มกนั 
พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย่ื้นค ำขอด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิ่มเตมิ หำกผูย่ื้นค ำขอไม่ด  ำเนินกำรแกไ้ข/เพิ่มเตมิ
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ผูร้บัค  ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
9. พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีจะยงัไมพ่ิจำรณำค ำขอและยงัไมน่บัระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผูย่ื้นค ำขอจะ
ด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรือ 
ย่ืนเอกสำรเพิ่มเตมิครบถว้นตำมบนัทกึสองฝ่ำยนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
10. ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคูมื่อเริ่มนบัหลงัจำกเจำ้หนำ้ท่ีผูร้บัค  ำขอไดต้รวจสอบค ำขอและรำยกำร
เอกสำรหลกัฐำนแลว้ 
 เห็นวำ่มีควำมครบถว้นตำมท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชำชน 
11. หนว่ยงำนจะมีกำรแจง้ผลกำรพิจำรณำใหผู้ย่ื้นค ำขอทรำบภำยใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจำรณำแลว้เสรจ็
ตำมมำตรำ 10 แหง่ 
 พระรำชบญัญัตกิำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนญุำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
13.ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผิดชอบ 



 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

เจำ้ของปำ้ยย่ืนแบบแสดง
รำยกำรภำษีปำ้ย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ท่ี
ตรวจสอบควำมครบถว้น
ถกูตอ้งของเอกสำร
หลกัฐำน 
 

1 วนั องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีพิจำรณำ
ตรวจสอบรำยกำรปำ้ย ตำม
แบบแสดงรำยกำรภำษีปำ้ย 
(ภ.ป.1) และแจง้กำร
ประเมินภำษี 
 

30 วนั องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

3) 

กำรพิจำรณำ 
 

เจำ้ของปำ้ยช ำระภำษี 
 

15 วนั องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   46 วนั 
 

14.งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรท่ีออกใหโ้ดย
หนว่ยงำนของรฐั
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบำ้น
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

แผนผงัแสดง
สถำนท่ีตัง้หรือ
แสดงปำ้ย 
รำยละเอียด
เก่ียวกบัปำ้ย วนั 
เดือน ปี ท่ีติดตัง้
หรือแสดง 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

หลกัฐำนกำร
ประกอบกิจกำร 
เชน่ ส ำเนำใบ
ทะเบียนกำรคำ้ 
ส ำเนำทะเบียน
พำณิชย ์ส ำเนำ
ทะเบียน
ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 

- 0 1 ชดุ - 

5) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล (กรณีนิติ
บคุคล) พรอ้ม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

6) 
ส ำเนำ
ใบเสรจ็รบัเงิน
ภำษีปำ้ย (ถำ้มี)  

- 0 1 ชดุ - 

7) 
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจให้

- 1 0 ฉบบั - 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ด ำเนินกำรแทน) 
 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 
 

16.ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลคา่ธรรมเนยีม 

 
17.ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง บำ้นดอนชี หมูท่ี่ 10 ต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลรำชธำนี โทรศพัท/์โทรสำร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18.ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) 1. แบบแจง้รำยกำรเพ่ือเสียภำษีปำ้ย (ภ.ป. 1) 2. แบบย่ืนอทุธรณภ์ำษีปำ้ย (ภ.ป. 4) 



 

- 
 

 
19.หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 19/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส ำนกังำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 

อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ 
หนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 



 

กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรรบัช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 

2.หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 

3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบรกิำรท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจง้  
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัภิาษีบ ารงทุอ้งที ่พ.ศ.2508 
6.ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  

7.พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9.ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10.ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส ำเนำคูมื่อประชำชนกำรรบัช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี องคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบลค ำครั่ง สญัญำ 17/08/2015 11:07  
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารสว่นต าบลค าครั่ง หมู่ที ่10 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลราชธาน ี/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (โทรศพัท/์โทรสาร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

12.หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
พระรำชบญัญตัภิำษีบ ำรุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 ก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีหนำ้ท่ีในกำรรบัช ำระ
ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี โดยมีหลกัเกณฑแ์ละ่ขัน้ตอน ดงันี ้
 1. กำรตดิตอ่ขอช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 
 1.1 กำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรท่ีดนิ กรณีผูท่ี้เป็นเจำ้ของท่ีดนิในวนัท่ี 1 มกรำคม ของปีท่ีมีกำรตีรำคำปำน
กลำงท่ีดนิ 
 (1) ผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษีหรือเจำ้ของท่ีดินย่ืนแบบแสดงรำยกำรท่ีดนิ (ภบท.5) พรอ้มดว้ยหลกัฐำนท่ีตอ้งใชต้อ่
เจำ้พนกังำนประเมินภำยในเดือนมกรำคมของปีท่ีมีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของท่ีดนิ 
 (2) เจำ้พนกังำนประเมินจะท ำกำรตรวจอสบและค ำนวณคำ่ภำษีแลว้แจง้กำรประเมินใหผู้มี้หนำ้ท่ีเสียภำษี
หรือเจำ้ของท่ีดนิทรำบวำ่จะตอ้งเสียภำษีเป็นจ ำนวนเทำ่ใดภำยในเดือนมีนำคม 
 (3) ผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษีหรือเจำ้ของท่ีดินจะตอ้งเสียภำษีภำยในเดือนเมษำยนของทกุปี เวน้แตก่รณีไดร้บัใบ
แจง้กำรประเมินหลงัเดือนมีนำคม ตอ้งช ำระภำษีภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้กำรประเมิน 
 1.2 กำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรท่ีดนิ กรณีเป็นเจำ้ของท่ีดินรำยใหม่หรือจ ำนวนเนือ้ท่ีดินเดมิเปล่ียนแปลงไป 
 (1) เจำ้ของท่ีดนิย่ืนค ำรอ้งตำมแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลว้แตก่รณี พรอ้มดว้ยหลกัฐำนตอ่เจำ้พนกังำน
ประเมินภำยในก ำหนด 30 วนั นบัแตว่นัไดร้บัโอนหรือมีกำรเปล่ียนแปลง 
 (2) เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดร้บัแบบแลว้ จะออกใบรบัไวใ้หเ้ป็นหลกัฐำน 
 (3) เจำ้พนกังำนประเมินจะแจง้ใหเ้จำ้ของท่ีดินทรำบวำ่จะตอ้งเสียภำษีในปีตอ่ไปจ ำนวนเทำ่ใด 
 1.3 กำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรท่ีดนิกรณีเปล่ียนแปลงกำรใชท่ี้ดนิอนัเป็นเหตใุหก้ำรลดหย่อนเปล่ียนแปลง
ไป หรือมีเหตอุยำ่งอ่ืนท ำใหอ้ตัรำภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 (1) เจำ้ของท่ีดนิย่ืนค ำรอ้งตำมแบบ ภบท.8 พรอ้มดว้ยหลกัฐำนตอ่เจำ้พนกังำนประเมินภำยในก ำหนด 30 
วนั นบัแตว่นัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชท่ี้ดนิ 
 (2) เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดร้บัแบบแลว้ จะออกใบรบัไวใ้หเ้ป็นหลกัฐำน 
 (3) เจำ้พนกังำนประเมินจะแจง้ใหเ้จำ้ของท่ีดินทรำบวำ่จะตอ้งเสียภำษีในปีตอ่ไปจ ำนวนเทำ่ใด 
 (4) กำรขอช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีในปีถดัไปจำกปีท่ีมีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของท่ีดนิใหผู้ร้บัประเมินน ำ
ใบเสรจ็รบัเงินของปีก่อนพรอ้มกบัเงินไปช ำระภำยในเดือนเมษำยนของทกุปี 
 2. กรณีเจำ้ของท่ีดินไมเ่ห็นพอ้งดว้ยกบัรำคำปำนกลำงท่ีดนิ หรือเม่ือไดร้บัแจง้กำรประเมินภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี
แลว้ เห็นว่ำกำรประเมินนัน้ไมถ่กูตอ้งมีสิทธิอทุธรณต์อ่ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัได ้โดยย่ืนอทุธรณผ์ำ่นเจำ้
พนกังำนประเมินภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีประกำศรำคำปำนกลำงท่ีดนิหรือวนัท่ีไดร้บักำรแจง้ประเมิน
แลว้แตก่รณี 
  3. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่ำจแกไ้ข
เพิ่มเตมิไดใ้นขณะนัน้ผูร้บัค  ำขอและผูย่ื้นค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำน
รว่มกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย่ื้นค ำขอด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิ่มเตมิหำกผูย่ื้นค ำขอไมด่  ำเนินกำรแกไ้ข/
เพิ่มเตมิไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดผูร้บัค  ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
 4. พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีจะยงัไมพ่ิจำรณำค ำขอและยงันบัระยะเวลำด ำเนินงำนจนกวำ่ผูย่ื้นค ำขอจะ
ด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรือย่ืนเอกสำรเพิ่มเตมิครบถว้นตำมบนัทกึสองฝ่ำยนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 



 

 5. ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคูมื่อเริ่มนบัหลงัจำกเจำ้หนำ้ท่ีผูร้บัค  ำขอไดต้รวจสอบค ำขอและรำยกำร
เอกสำรหลกัฐำนแลว้เห็นวำ่มีควำมครบถว้นตำมท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชำชน 
 6. จะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรพิจำรณำใหผู้ย่ื้นค ำขอทรำบภำยใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจำรณำแลว้เสรจ็ 
 
 
13.ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

เจำ้ของทรพัยส์ินย่ืนแบบ
แสดงรำยกำรทรพัยส์ิน 
(ภบท.5 หรือ ภบท.8) 
เพ่ือใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ท่ี
ตรวจสอบเอกสำร 
 

1 วนั องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีพิจำรณำ
ตรวจสอบรำยกำรทรพัยส์ิน
ตำมแบบแสดงรำยกำร 
(ภบท.5 หรือ ภบท.8) และ
แจง้กำรประเมินภำษีให้
เจำ้ของทรพัยส์ินด ำเนินกำร
ช ำระภำษี 
 

30 วนั องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   31 วนั 
 
14.งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  

ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำครั่ง 
อ ำเภอเดชอดุม 
จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

1 1 ฉบบั (ผูย่ื้นค ำขอตอ้ง
เซ็นตร์บัรองส ำเนำ 
พรอ้มกบัลงวนัท่ี) 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำครั่ง 
อ ำเภอเดชอดุม 
จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

1 1 ฉบบั (ผูย่ื้นค ำขอตอ้ง
เซ็นตร์บัรองส ำเนำ 
พรอ้มกบัลงวนัท่ี) 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำครั่ง 
อ ำเภอเดชอดุม 
จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

1 1 ชดุ (กรณีเป็นนิติ
บคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หลกัฐำนแสดง
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
เชน่ โฉนดท่ีดิน , 
น.ส.3 

องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำครั่ง 
อ ำเภอเดชอดุม 
จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

1 1 ชดุ (ผูย่ื้นค ำขอตอ้ง
เซ็นตร์บัรองส ำเนำ 
พรอ้มกบัลงวนัท่ี) 

2) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำครั่ง 
อ ำเภอเดชอดุม 
จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

1 0 ฉบบั (กรณีมอบอ ำนำจ
ใหด้  ำเนินกำร
แทน) 

3) ใบเสรจ็หรือ องคก์ำรบรหิำร 1 1 ฉบบั - 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ส ำเนำใบเสรจ็
กำรช ำระคำ่ภำษี
บ ำรุงทอ้งท่ีของปี
ก่อน 

สว่นต ำบลค ำครั่ง 
อ ำเภอเดชอดุม 
จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

 
16.ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลคา่ธรรมเนยีม 

 
17.ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงำนภำษีบ ำุุรงทอ้งท่ี กรมกำรปกครอง 

หมายเหตุ (องค์การบริหารสว่นต าบลค าครั่ง หมู่ที ่10 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธาน ี 
โทรศพัท์/โทรสาร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

18.ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 
19.หมำยเหตุ 
- 
 
 

วันทีพ่มิพ ์ 19/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส ำนกังำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 

อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำสังกัด
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรรบันกัเรียนเขำ้เรียนระดบัก่อนประถมศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน 

2.หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 

3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบรกิำรท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจง้  
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยหลกัฐานในการรบันกัเรียนนกัศกึษาเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

6.ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  

7.พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9.ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10.ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรรบันกัเรียนเขำ้เรียนระดบัก่อนประถมศกึษำในสถำนศกึษำสงักดั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง สญัญำ ส ำเนำคูมื่อประชำชน 27/07/2015 
10:29  
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารสว่นต าบลค าครั่ง บา้นดอนชี หมู่ที ่10 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลราชธาน ีโทรศพัท์/โทรสาร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ – 
 
 
 

 
 



 

12.หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
- กำรรบันกัเรียนเขำ้เรียนระดบัก่อนประถมศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน เพ่ือเขำ้
ศกึษำในระดบัชัน้อนบุำลศกึษำปีท่ี 1 จะรบัเด็กท่ีมีอำยยุ่ำงเขำ้ปีท่ี 4 (กรณีจดักำรศกึษำอนบุำล 3 ปี) หรือ
จะรบัเดก็ท่ีมีอำยยุำ่งเขำ้ปีท่ี 5 (กรณีจดักำรศกึษำอนบุำล 2 ปี) ท่ีอยูใ่นเขตพืน้ท่ีบรกิำรขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินทกุคน โดยไมมี่กำรสอบวดัควำมสำมำรถทำงวิชำกำร หำกกรณีท่ีมีเด็กมำสมคัรเรียนไมเ่ตม็
ตำมจ ำนวนท่ีก ำหนด องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสำมำรถพิจำรณำรบัเดก็นอกเขตพืน้ท่ีบรกิำรได ้แตห่ำก
กรณีท่ีมีเดก็มำสมคัรเรียนเกินกวำ่จ ำนวนท่ีก ำหนด ใหใ้ชว้ิธีกำรจบัฉลำกหรือกำรวดัควำมสำมำรถดำ้น
วิชำกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีต้ำมท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินจะประกำศก ำหนด 
- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตรวจสอบรำยช่ือเดก็ท่ีมีอำยถุึงเกณฑก์ำรศกึษำก่อนประถมศกึษำ และ
ประกำศรำยละเอียดเก่ียวกบักำรสง่เด็กเขำ้เรียนในสถำนศกึษำ ปิดไว ้ณ ส ำนกังำนองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ินและสถำนศกึษำ พรอ้มทัง้มีหนงัสือแจง้ใหผู้ป้กครองของเด็กทรำบ ภำยในเดือนพฤษภำคมก่อนปี
กำรศกึษำท่ีเดก็จะเขำ้เรียน 1 ปี 
- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินและสถำนศกึษำแจง้ประชำสมัพนัธร์ำยละเอียดหลกัเกณฑก์ำรรบัสมคัร
นกัเรียนใหผู้ป้กครองทรำบ ระหวำ่งเดือนกมุภำพนัธ ์- เมษำยน ของปีกำรศกึษำท่ีเด็กจะเขำ้เรียน 
13.ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผูป้กครองย่ืนเอกสำร
หลกัฐำนกำรสมคัรเพ่ือสง่
เดก็ 
เขำ้เรียนในสถำนศกึษำ 
ตำมวนั เวลำ และสถำนท่ีท่ี
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
ประกำศก ำหนด 
 
 

1 วนั องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

กำรพิจำรณำรบัเด็กเขำ้
เรียน 
 

7 วนั องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   8 วนั 
 
 
 



 

14.งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
 
15.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

สตูบิตัรนกัเรียน
ผูส้มคัร 

- 1 1 ฉบบั (บดิำ มำรดำ หรือ
ผูป้กครองของ
นกัเรียนลงนำม
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง) 

2) 

ทะเบียนบำ้นของ
นกัเรียน บดิำ 
มำรดำ หรือ
ผูป้กครอง 

- 1 1 ฉบบั (บดิำ มำรดำ หรือ
ผูป้กครองของ
นกัเรียนลงนำม
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง) 

3) 
ใบเปล่ียนช่ือ 
(กรณีมีกำร
เปล่ียนช่ือ) 

- 1 1 ฉบบั - 

4) 

รูปถ่ำยของ
นกัเรียนผูส้มคัร 
ขนำดตำมท่ี
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินหรือ
สถำนศกึษำ
ก ำหนด 

- 3 0 ฉบบั - 

5) 

กรณีไมมี่สตูบิตัร - 0 0 ฉบบั (กรณีไมมี่สตูบิตัร 
ใหใ้ชเ้อกสำร
ดงัตอ่ไปนีแ้ทน 
(1) หนงัสือรบัรอง
กำรเกิด หรือ
หลกัฐำนท่ีทำง
รำชกำรออกใหใ้น
ลกัษณะเดียวกนั 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(2) หำกไมมี่
เอกสำรตำม (1) 
ใหบ้ดิำ มำรดำ 
หรือผูป้กครองท ำ
บนัทกึแจง้ประวตัิ
บคุคลตำม
แบบฟอรม์ท่ีทำง
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน
ก ำหนด 
) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 
 

16.ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีขอ้มูลคา่ธรรมเนยีม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17.ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง บำ้นดอนชี 10 ต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดั

อบุลรำชธำนี  โทรศพัท/์โทรสำร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
18.ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 
19.หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีพ่มิพ ์ 19/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส ำนกังำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 

อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำ้มัน (ระยะที ่1 : 
ข้ันตอนออกค ำส่ังรับค ำขอรับใบอนุญำต) 
หนว่ยงำนท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบรกิำรน ำ้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออก
ค ำสั่งรบัค ำขอรบัใบอนญุำต) 
2.หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลรำชธำนี 

3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบรกิำรท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุำต/ออกใบอนญุำต/รบัรอง  
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขเกี่ยวกบัการแจง้ การอนญุาต และอตัราคา่ธรรมเนียม
เกีย่วกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวง
ดงักลา่ว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟา้ และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟา้ผา่ของสถานทีป่ระกอบกิจการน า้มนั พ.ศ. 2556 
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักลา่ว 
5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรือ่ง ก าหนดสถานทีแ่จง้การประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานทีย่ืน่ แบบ

ค าขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
6) ประกาศกระทรวงพลงังาน เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธีิการในการจดัใหม้ีการประกนัภยัความรบัผิดตามกฎหมาย

แกผู่ไ้ดร้บัความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
7) พระราชบญัญตัิควบคมุน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

 
6.ระดับผลกระทบ: บริกำรท่ีมีควำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7.พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ส่วนกลำง, สว่นภมูิภำค, ทอ้งถ่ิน  

8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9.ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10.ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส ำเนำคูมื่อประชำชน กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนี
บรกิำรน ำ้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออกค ำสั่งรบัค ำขอรบัใบอนญุำต) องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 
สญัญำ สตัยธ์รรม 11/09/2015 15:08 
  



 

11.ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารสว่นต าบลค าครั่ง บา้นดอนชี หมู่ที ่10 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดั

อบุลราชธาน ีโทรศพัท์/โทรสาร : 045-318175  www.khamkhrang.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12.หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ผูร้บัใบอนญุำตรำยใดประสงคท่ี์จะแก ไขเปล่ียนแปลงลกัษณะของสถำนท่ีประกอบกิจกำรใหแ้ตกตำ่ง

ไปจำกท่ีได รบัอนญุำต ตอ้งย่ืนขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงตำมแบบ ธพ.น. ๔ 
2. ตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำร กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรผงั
เมือง กฎหมำยว่ำดว้ยกำรสง่เสรมิและรกัษำคณุภำพสิ่งแวดลอ้มแหง่ชำต ิเป็นตน้ 
3. แผนผงับรเิวณ แบบก่อสรำ้งและรำยกำรค ำนวณ ตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตำมกฎกระทรวงสถำนีบรกิำร
น ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2552 
 
หมำยเหต ุ: 
1. หำกเห็นวำ่ค ำขอไมถ่กูตอ้งหรือยงัขำดเอกสำรหรือหลกัฐำนใด และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิ่มเตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู้
รบัค ำขอและผูย่ื้นค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทึกควำมบกพรอ่งและรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำนรว่มกนั พรอ้ม
ก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย่ื้นค ำขอด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิ่มเตมิ หำกผูย่ื้นค ำขอไมด่  ำเนินกำรแกไ้ข/เพิ่มเตมิได้
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ผูร้บัค  ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
2. พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีจะยงัไมพ่ิจำรณำค ำขอและยงัไมน่บัระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผูย่ื้นค ำขอจะ
ด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรือย่ืนเอกสำรเพิ่มเตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพรอ่งนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
3. ระยะเวลำกำรใหบ้ริกำรตำมคูมื่อเริ่มนบัหลงัจำกเจำ้หนำ้ท่ีผูร้บัค  ำขอไดต้รวจสอบค ำขอและรำยกำร
เอกสำรหลกัฐำนแลว้เห็นวำ่มีควำมครบถว้นตำมท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชำชน 
4. ทัง้นี ้จะมีกำรแจง้ผลกำรพิจำรณำใหผู้ย่ื้นค ำขอทรำบภำยใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจำรณำแลว้เสรจ็ทำง
จดหมำยอิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรือหำกประสงคใ์หจ้ดัส่งผลใหท้ำงไปรษณีย ์โปรดแนบซอง จำ่หนำ้ถึง ตวั
ทำ่นเองใหช้ดัเจน พรอ้มติดแสตมป์ส ำหรบัคำ่ไปรษณียล์งทะเบียนตำมอตัรำของบริษัท ไปรษณียไ์ทย 
จ ำกดัก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

เจำ้หนำ้ท่ี รบัค ำขอ และ
ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของ
ค ำขอ และควำมครบถว้น
ของเอกสำรตำมรำยกำร
เอกสำรหลกัฐำนท่ีก ำหนด 
และสง่เรื่องใหส้  ำนกัควำม
ปลอดภยัธุรกิจน ำ้มนั 
 

1 วนัท ำกำร องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำ
ครั่ง อ ำเภอเดช
อดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

- 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

เจำ้หนำ้ท่ีผูร้บัผิดชอบ 
พิจำรณำ/ตรวจสอบ 
- เอกสำรหลกัฐำนประกอบ
ค ำขอ 
- ตรวจสอบสถำนท่ีเบือ้งตน้ 
- แผนผงัโดยสงัเขป  
- แผนผงับรเิวณ 
- แบบก่อสรำ้ง ระบบควำม
ปลอดภยั ระบบควบคมุ
มลพิษ ระบบท่อน ำ้มนั 
ระบบท่อดบัเพลิง ระบบ
บ ำบดัน ำ้เสียหรือแยกน ำ้
ปนเป้ือนน ำ้มนั ระบบ
อปุกรณน์ิรภยั  
- แบบระบบไฟฟ้ำ ระบบ
ปอ้งกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผำ่   
- สิ่งปลกูสรำ้งอ่ืน แลว้แต่
กรณี  
- รำยกำรค ำนวณควำม
มั่นคงแข็งแรงและระบบท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
 

42 วนัท ำกำร ส ำนกัควำม
ปลอดภยัธุรกิจ
น ำ้มนั 

- 



 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) 
กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมีมติ 
 

ลงนำมในหนงัสือแจง้ผล
กำรพิจำรณำ 
 

2 วนัท ำกำร ส ำนกัควำม
ปลอดภยัธุรกิจ
น ำ้มนั 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนัท ำกำร 
 

14.งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
 
15.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ / รบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งทกุ
หนำ้) 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ / รบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งทกุ
หนำ้) 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ 

1 0 ชดุ (กรณีนิติบคุคล / 
ออกใหไ้มเ่กิน 6 
เดือน / รบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งทกุ
หนำ้) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ค ำขอแกไ้ข
เปล่ียนแปลงกำร
ประกอบกิจกำร  

องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลค ำครั่ง 
อ ำเภอเดชอดุม 

1 0 ฉบบั (ผูมี้อ  ำนำจลง
นำม) 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(แบบ ธพ.น.๔) จงัหวดั
อบุลรำชธำนี 

2) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (ถำ้มี) 
พรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
มอบอ ำนำจและ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชดุ (พรอ้มปิดอำกร
แสตมป์ตำม
ประมวลรษัฎำกร / 
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้งเฉพำะบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนทัง้ของผู้
มอบอ ำนำจและ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ) 

3) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำต
ประกอบกิจกำร 
(เดมิ) 

ส ำนกัควำม
ปลอดภยัธุรกิจ
น ำ้มนั 

0 1 ชดุ (รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้งทกุหนำ้) 

4) 

ส ำเนำเอกสำร
แสดงสิทธิใชท่ี้ดิน 
กรณีขยำยแนว
เขตสถำน
ประกอบกำร 

- 0 1 ชดุ (รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้งทกุหนำ้) 

5) 

ส ำเนำเอกสำร
แสดงวำ่ผูข้อรบั
ใบอนญุำตมีสิทธิ
ใชท่ี้ดนิ หรือ
หนงัสือยินยอม
ใหใ้ชท่ี้ดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
จำกหนว่ยงำนท่ี
มีหนำ้ท่ีดแูลและ
รบัผิดชอบท่ีดนิ
ดงักลำ่ว 

- 0 1 ชดุ (รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้งทกุหนำ้) 

6) ส ำเนำหนงัสือ กรมโยธำธิกำรและ 0 1 ชดุ (รบัรองส ำเนำ



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

แจง้กำร
ตรวจสอบกำรใช้
ประโยชนท่ี์ดนิ
ตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยกำรผงัเมือง 

ผงัเมือง ถกูตอ้งทกุหนำ้) 

7) 

แผนผงั
โดยสงัเขป 
แผนผงับรเิวณ
และแบบก่อสรำ้ง 
ระบบควำม
ปลอดภยั ระบบ
ควบคมุมลพิษ 
ระบบท่อน ำ้มนั 
ระบบท่อดบัเพลิง 
ระบบบ ำบดั    
น ำ้เสียหรือแยก
น ำ้ปนเป้ือน
น ำ้มนั ระบบ
อปุกรณน์ิรภยั 
แบบระบบไฟฟ้ำ 
ระบบปอ้งกนั
อนัตรำย   จำก  
ฟ้ำผำ่ และสิ่ง
ปลกูสรำ้งอ่ืน 
แลว้แตก่รณี 

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผูอ้อกแบบ
ลงนำมทกุหนำ้) 

8) 

รำยกำรค ำนวณ
ควำมมั่นคง
แข็งแรง และ
ระบบ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผูอ้อกแบบ
ลงนำมทกุหนำ้) 

9) 
หนงัสือรบัรอง
ของวิศวกร 
พรอ้มส ำเนำ

- 1 0 ชดุ (รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้งท่ี
ใบอนญุำต) 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

10) 

ส ำเนำหนงัสือ
อนญุำตพรอ้ม
ดว้ยส ำเนำ
แผนผงัท่ีไดร้บั
อนญุำตท ำทำง
เช่ือมถนน
สำธำรณะ หรือ
ทำงหลวง หรือ
ถนนสว่นบคุคล 
หรือส ำเนำ
หนงัสืออนญุำต
พรอ้มดว้ยส ำเนำ
แผนผงัท่ีไดร้บั
อนญุำตท ำสิ่ง
ลว่งล ำ้ล  ำน ำ้ ให้
น ำมำย่ืนก่อน
พิจำรณำออก
ใบอนญุำต 

- 0 1 ชดุ (รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้งทกุหนำ้) 

11) อ่ืนๆ (ถำ้มี) - 0 0 ชดุ - 

 
16.ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลคา่ธรรมเนยีม 

 
17.ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลค ำครั่ง 

หมายเหตุ (บา้นดอนชี หมู่ที ่10 ต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธาน ีโทรศพัท/์โทรสาร : 045-
318175 www.khamkhrang.go.th) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 



 

 
18.ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบ ธพ.น. ๔ เป็นไปตำมประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เรื่อง ก ำหนดสถำนท่ีแจง้กำรประกอบกิจกำรควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถำนท่ีย่ืน แบบค ำขอ และแบบใบอนญุำตของกำรประกอบกิจกำรควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
- 
 

 
 
 
 
19.หมำยเหตุ 
 
 รำยกำรเอกสำรย่ืนเพิ่มเตมิท่ี 4-7 เเละ 10 ใชเ้ฉพำะกรณีท่ีเก่ียวขอ้งเทำ่นัน้ 
 
 
 

วันทีพ่มิพ ์ 14/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส ำนกังำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลค ำ

ครั่ง อ ำเภอเดชอดุม จงัหวดั
อบุลรำชธำนี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่
โดย 

- 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 

 

ที่   ๓๐๙    /๒๕๕๘ 

 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดท ำคู่มือบริกำรประชำชน 
---------------------------------- 

ด้วยพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 
๒๕๕๘ ก ำหนดให้กำรกระท ำที่ต้องได้รับอนุญำต ผู้อนุญำตจะต้องจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนซึ่งก ำหนด
ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) และระยะเวลำในกำรพิจำรณำ พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำที่ประชำชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมค ำขอ ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 

 

     เพ่ือให้กำรจัดท ำคู่มือบริกำรประชำชนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สมควำมมุ่งหมำยของทำง
รำชกำร ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องกำรจัดท ำคู่มืองำนบริกำรส ำหรับประชำชน จึงแต่งตั้งคณะผู้บริหำร
และพนักงำนส่วนต ำบลเป็นคณะท ำงำนจัดท ำกระบวนกำรบริกำรประชำชน ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้ 

๑.ร้อยต ำรวจตรีสิน  พงษ์ชะอุ่มดี รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        เป็นประธำน 
๒.นำยแสง  รำกวงษ์  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   คณะท ำงำน 
๓.นำงทัศนีย์  สีดำ  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คณะท ำงำน 
๔.จ่ำสิบเอกเอเรบ  โลหำ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  คณะท ำงำน 
๕.นำยวิระชำติ  บุญประชม รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  คณะท ำงำน 
๖.นำงสำวพรเพ็ญ  สินศิริ  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   คณะท ำงำน 
๗.นำงสำวสุมณฑกำญจน์ สัตย์ธรรม หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด   คณะท ำงำน 
๘.นำยไววิทย์ ใจจง  นำยช่ำงโยธำ รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส่วนโยธำ 
         คณะท ำงำน 
๙.นำยสัญญำ สัตย์ธรรม ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล    เป็นเลขำนุกำรคณะท ำงำน  

 

  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

             สั่ง   ณ  วันที่ ๒๑     เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
       

 
      ( นำยสมบัติ  เสตรำ ) 
     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 
 
 
  
 

 



 

 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 

 

       เรื่อง    คู่มืองำนบริกำรส ำหรับประชำชน 
---------------------------------- 

ด้วยพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 
๒๕๕๘ ก ำหนดให้กำรกระท ำที่ต้องได้รับอนุญำต ผู้อนุญำตจะต้องจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนซึ่งก ำหนด
ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) และระยะเวลำในกำรพิจำรณำ พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำที่ประชำชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมค ำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 

 

     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๘ จึงได้จัดท ำคู่มืองำนบริกำรส ำหรับประชำชน 
ดังนี้  

๑. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจด  
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

๒. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์   
พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

๓. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ.
๒๔๙๙  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

๔. กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น 

๕.  กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
๖.  กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 
๗.  กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
๘.  กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน       
๙.  กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
๑๐.กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่  

๑๑.กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 

  จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 

 
 

             ประกำศ   ณ  วันที่ ๒๙     เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
        

 
      ( นำยสมบัติ  เสตรำ ) 

 

     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 
 

 


