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แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
1. ที่มา
เนื่องด้วยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบ
กิจการของประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และ
การแจ้งในการขออนุญาตดำเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้ง
กฎหมายบางฉบับไม่ได้กำหนดระยะเวลาเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นรวมถึงขั้นตอนในการ
พิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชน
อย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทสในเวที
การค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ..... ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ใช้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่อง
ด่วนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน
2557 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีได้นำร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ..... ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2558 และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558
มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ดังนี้
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับ
อนุ ญ าต ผู ้ อ นุ ญ าตจะต้ อ งจั ด ทำคู ่ ม ื อ สำหรั บ ประชาชน ซึ ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และจะ
กำหนดให้ยื่นคำขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้
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มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือสำหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่
กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้สำเนาคู่มือดังกล่าว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดทำสำเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น
ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนด้วย
มาตรา 7 วรรคสาม กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตรวจสอบขั ้ น ตอนและระยะเวลาในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตที ่ กำหนดตามวรรคหนึ ่ ง ว่ า เป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรื อไม่ ในกรณีที่
เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อ
พิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามมาตร 7 ให้เสร็จสิ้นภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
2.1 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
2.2 เพื่อให้การจดทำคู่มือสำหรับประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญั ติ การอำนวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุญ าตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558
อนึ่ง แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนนี้ เป็นแนวทางพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้การ
จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเป็นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และหากสามารถบรรลุเจตนารมณ์ต ามที่
กฎหมายบัญญัติแล้ว หน่วยงานสามารถเพิ่มเติมประเด็นที่สอดคล้องกับระบบการให้บริการของ
หน่วยงานได้ตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บ ริการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
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3. คำจำกัดความ
“การบริการประชาชน” หมายถึง การดำเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ของรัฐจนแล้วเสร็จตามคำขอ การยื่นคำขอนี้เป็นการยื่นคำขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้รับบริการต้องยื่นคำขอก่อนดำเนินการใด ได้แก่ การ
อนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การับแจ้ง การให้
ประทานบัตรและการให้อาชณาบัตร
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มา
รับบริการจากหน่วยงานของรัฐ
“หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
(หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ 3 ประเภท ประกอบด้วย
1) องค์ ก ารของรั ฐที ่ เป็ น อิ ส ระ ตั ว อย่ า งเช่ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย สำนั ก งาน
คณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สำนั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น
2) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล (เครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ)
3) หน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐหรือเป็นเครื่องมือของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ ได้แก่ สภา
วิชาชีพ สถาบันภายใต้มูลนิธิซึ่งอยู่ในกำกับหรือเป็นเครื่องมือของส่วนราชการ นิติบุคคลเฉพาะ
กิจ

4. แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้นำหลักการของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน ของประชาชนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ โดยการลดการใช้ดุลพินิจของงเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชน
ทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสำคัญ คือ การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
4.1 ความหมายของคู่มือสำหรับประชาชน
เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการจาก
หน่วยงานของรัฐว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น
อย่างไร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
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4.2 ขอบเขตการดำเนินงาน
หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ประชาชนต้องขอ
อนุญาต จัดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะดำเนินการใดๆ ต้องจัดทำคู่มือสำหรับ
ประชาชน
4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้
ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่
ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ
2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
4.4 เป้าหมายของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
หน่ ว ยงานของรั ฐที ่ ม ีง านบริ การประชาชนที ่ มี ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คับ
กำหนดให้ ป ระชาชนต้ อ งมายื่ น คำขออนุ ญาตก่ อ นดำเนิ นการใด มี ก ารจั ด ทำคู่ ม ือ สำหรับ
ประชาชนและนำไปใช้ในการให้บริการประชาชน

5. ประเภทของกระบวนงานบริการ
การติดต่องานกับทางราชการนั้นถ้าเรารู้และเตรียมตัว เอกสารที่เกี่ยวข้องก็จะทำให้การ
ติดต่องานสะดวก รวดเร็ว ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เป็น
อีกหน่วยงานหนึ่งที่เน้นการให้บริการประชาชนเป็นหลัก สร้างความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้มา
ติดต่อ และได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน มีประเด็นสำคัญ รายละเอียดกระบวนงานบริการที่
จำแนกออกเป็น 5 ส่วนราชการ ดังนี้
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สำนักปลัด
งานทะเบียนพาณิชย์
1.ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
1.5 บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
โดยบุ ค คลตาม 1.1-1.5 ต้ อ งประกอบกิ จ การร้ า นค้ า ซึ ่ ง เป็ น พาณิ ช ยกิ จ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการทระทรวงพาณิชย์กำหนดตาม
2.กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
2.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ตาม 1.1 - 1.3 ซึ่ง
ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
(2) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิด
รวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวม
ทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
(3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ ว่าอย่างใด ๆ อย่าง
เดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท
ขึ้นไป
(4) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว
หรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่
20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
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(5) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือ กลไฟหรือ เรื อ ยนต์
ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขาย
ทอดตลาด การรั บ ซื ้ อ ขายที ่ ด ิ น การให้ ก ู ้ ย ื ม เงิ น การรั บ แลกเปลี ่ ย นหรื อ ซื ้ อ ขายเงิ น ตร า
ต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับ จำนำ และการทำ
โรงแรม
(6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์
ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
(8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
(9) บริการอินเทอร์เน็ต
(10) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(12) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
(13) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
(14) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
(15) การให้บริการตู้เพลง
(16) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก
การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน
จำกัด ตาม 1.4 - 1.5 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์
ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
(3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่อง
ข่ายอินเทอร์เน็ต
(4) บริการอินเทอร์เน็ต
(5) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
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(6) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(7) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
(8) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
(9) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
(10) การให้บริการตู้เพลง
(11) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก
การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
***กรณี ท ี ่ ผ ู ้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิ จ เป็ น คนต่ า งด้ า ว หรื อ นิ ต ิ บ ุ ค คลที ่ ต ั ้ ง ขึ ้ น ตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องตรวจสอบดูด้วยว่ากิจการค้าที่ดำเนินการนั้น
ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่ หากเป็น
กิจการค้าที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าก่อนยื่น
จดทะเบียนพาณิชย์***

3. พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
3.1 การค้าเร่ การค้าแผงลอย
3.2 พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
3.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
3.4 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
3.6 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม
2515
4. เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
4.1 จดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ชุด
- แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ
จำนวน 1 ชุด
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
จำนวน 1 ชุด
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4.2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ชุด
- ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง)
จำนวน 1 ชุด
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
จำนวน 1 ชุด
- สำเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุล (ถ้ามี)
จำนวน 1 ชุด
4.3 จดทะเบียนเลิก
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ชุด
- ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง)
จำนวน 1 ชุด
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
จำนวน 1 ชุด
- สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบการ (กรณีถึงแก่กรรม) จำนวน 1 ชุด
4.4 ขอใบแทน/คัดสำเนาเอกสาร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ชุด
- เอกสารหรือหลักฐานการแสดงการสูญหายของใบทะเบียนฯ
(กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย)
*ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่ www.dbd.go.th /ดาวน์
แบบฟอร์ม/ทะเบียนพาณิชย์ หรือขอรับแบบพิมพ์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ

5. กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
5.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบ
พาณิชยกิจ
5.2 การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลง
5.3 เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ
5.4 ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย
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6.หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
6.1 ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ เริ่มประกอบ
เปลี่ยนแปลง หรือ เลิกกิจการ
6.2 ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สำนักงานในที่
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
6.3 ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสำนักงานแห่งใหญ่และ
สำนักงานสาขาโดย เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียน
เป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษร ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรง
กับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นสำนักงานสาขาจะต้องมีคำว่า "สาขา" ไว้ด้วย
6.4 ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคำสั่งของนายทะเบียน
6.5 ต้องอำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าทำการ
ตรวจสอบในสำนักงานของผู้ประกอบกิจการ
7.บทกำหนดโทษ
7.1 ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอม
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า ไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000
บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิด ต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
7.2 ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียน
พาณิชย์ไว้ที่สำนักงาน ที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดทำป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้า
เป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
7.3 ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทำการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต
ปลอมสินค้า หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบ
ทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียน พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่
7.4 ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบ
พาณิชยกิจต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือทั้งปรับทั้งจำ
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8.ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภท
ของการดำเนินการดังต่อไปนี้
8.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่
50 บาท
8.2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
ครั้งละ 20 บาท
8.3 จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
20 บาท
8.4 ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์
ฉบับละ 30 บาท
8.5 ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง
ครั้งละ 20 บาท
8.6 ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับ
ละ 30 บาท (หนึ่งคำขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ)
ยื่นคำร้องได้ที่ : สำนักปลัด งานทะเบียนพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ในวันเวลาราชการ
โทร 056-761697 ต่อ 0

การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
การขอข้ อ มู ล ข่ าวสารตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.2540
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยได้จัดให้มีข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้
1. ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนที่ขอ
1.1 ผลการพิจารณาถึงคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน เช่น ประกาศที่ดิน
หนังสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ
1.2 คู่มือคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึง
สิทธิหน้าที่ของเอกชน เช่น ประกาศอบต. ข้อบัญญัติอบต.
2. ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าดู
2.1 เป็นสำเนาข้อมูลข่าวสารที่ต้นฉบับ ตัวจริงยังคงเก็บไว้ที่หน่วยงาน
2.2 ใบอนุญาตให้ยืมออกนอกศูนย์ เว้นแต่จะได้ยื่นคำร้องและเจ้าหน้าที่อนุญาต
2.3 ประชาชนผู้เข้าดูต้องเป็นคนไทย
2.4 ผู้เข้าดูข้อมูลข่าวสารไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องและไม่จำเป็นต้อง
บอกเหตุผลในการดู
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2.5 ถ้าเป็นต่างด้าวมาขอดูข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 วรรคสี่ บัญญัติว่าให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งปัจจุบันยังไม่มี จึงเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ แต่หากข้อมูลนั้นได้ลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ถือว่าเป็นการสาธารณะและเป็นสากลแล้ว คนต่างด้าวย่อมขอดูได้
เอกสารประกอบขอยื่นดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ชุด
3. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
จำนวน 1 ชุด
ยื่นคำร้องได้ที่ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ในวันเวลาราชการ
โทร. 056-761697 ต่อ 0

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำ
หน่วยงาน โดยประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างองค์ก าร
บริหารส่วนตำบลดงขุย หรือได้รับความเดือดร้อนจากประชาชนด้วยกันเอง หากเหตุดังกล่าวอยู่
ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว สำหรับประชาชน
ที่ต้องการร้องทุกข์สามารถทำได้ ดังนี้
1.ร้องทุกข์ด้วยวาจา
2.ทำเป็นคำร้อง (ลายลักษณ์อักษร)
เอกสารประกอบการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ชุด
3. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
จำนวน 1 ชุด
ยื่นคำร้องได้ที่ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ในวันเวลาราชการ
โทร. 056-761697 ต่อ 0
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลดงขุ ย ให้ บ ริ ก าร
ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พบเห็นการเกิดอัคคีภัย โปรดแจ้ง 056-761697 ต่อ 17 โดยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แยกออกเป็น
ภัยแล้ง
- จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
- สำรวจพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
- ให้การสนับสนุนหรือบริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค - บริโภค
- ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่อง
สูบน้ำ
อุทกภัย
- จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม
- จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องสูบน้ำ งบประมาณ เพื่อรองรับการให้ความ
ช่วยเหลือ
- ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่อง
สูบน้ำ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
วาตภัย
- สำรวจพื้นที่อาคารและที่พักอาศัยของผู้ประสบภัยที่มีการร้องขอ
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของผู้ประสบภัย เพื่อดำเนินการให้ความ
ช่วยเหลือตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546
อัคคีภัย
- เข้าระงับเหตุทั้งในและนอกพื้นที่ เมื่อมีการเกิดเหตุอัคคีภัย
- ให้การสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงแก่ส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นๆ กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
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การสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยได้อำนวยความสะดวกในการให้บริการน้ำอุปโภค
บริโภคแก่ประชาชนตำบลดงขุยที่มีความประสงค์น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค สามารถแจ้งความ
ประสงค์ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยในวันเวลาราชการ
หลักฐานในการขอรับน้ำอุปโภค บริโภค
1. ยืน่ คำร้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
ยื่นคำร้องได้ที่ : สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ในวันเวลาราชการ
โทร. 056-761697 ต่อ 17

บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ได้ตราข้อบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2552 และครอบคลุมทั้งตำบล
ดงขุย กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการแจ้งเจ้าบ้านทุกหลังคาเรือ นซึ่งมีหน้าที่
ต้องชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย จำนวน
16 หมู่บ้าน
เอกสารขึ้นทะเบียนขอรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
1.กรอกแบบคำร้องที่ อบต.ดงขุย
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ชุด
ยื่นคำร้องได้ที่ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ในวันเวลาราชการ
โทร. 056-761697 ต่อ 17
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กองคลัง
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับ สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ
เช่น ตึกแถว อาคาร ร้านค้า บ้านเช่า บริษัท ธนาคาร อพาร์ทเม็นท์ อู่ซ่อมรถ โรงงาน เป็นต้น
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(1) อัตราภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มี
อัตราภาษีไม่เกิน 0.15% ของฐานภาษี
(2) อัตราภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
0.03% ของฐานภาษี
(3) อัตราภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตรา
ภาษีไม่เกิน 1.2% ของฐานภาษี
(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
1.2% ของฐานภาษี
โดยยื่นแบบชำระภายในเดือนมีนาคม-เมษายน
หลักฐานที่นำไปแสดง
1.สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3ก หรือ สปก.4-10
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
5.ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี)
ยื่นเสียภาษีได้ที่ : กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ในวันเวลาราชการ
โทร. 056-761697 ต่อ 11
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จัดเก็บภาษีป้าย
ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ ไม่ว่า
จะเป็นบนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึก ตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ที่ใช้เพื่อหา
รายได้หรือการโฆษณา ล้วนต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้น
อัตราภาษีป้าย
(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน
(ก) ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 10
บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(2) ป้ า ยที ่ ม ี อ ั ก ษรไทยปนกั บ อั ก ษรต่ า งประเทศ และหรื อ ปนกั บ ภาพ และหรื อ
เครื่องหมายอื่น
(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ
เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(3) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มี
อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ
เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
โดยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายต้องยื่นภายในเดือนมกราคม-มีนาคมของทุก
ปี และชำระภายใน 15 วันนับแต่วันรับแจ้งการประเมิน
หลักฐานที่นำไปแสดง
1.รูปถ่ายป้าย พร้อมขนาด กว้างxสูง
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี)
ยื่นเสียภาษีได้ที่ : กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
ในวันเวลาราชการ โทร. 056-761697 ต่อ 11
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จัดเก็บอากรฆ่าสัตว์
ผู้ที่ประสงค์นำโคหรือสุกรเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของเอกชนในเขตตำบลดงขุย ต้องยื่น คำ
รองขออนุญาตต่อเจ้าหน้าทที่และเสียค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลดงขุย
โค เสียค่าธรรมเนียมตัวละ
12 บาท
กระบือ เสียค่าธรรมเนียมตัวละ
15 บาท
สุกร เสียค่าธรรมเนียมตัวละ
10 บาท (สุกรที่มีน้ำหนักต่ำกว่า22.5กิโลกรัม)
แพะหรือแกะ เสียค่าธรรมเนียมตัวละ 4 บาท
ยื่นคำขอได้ที่ : กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ในวันเวลาราชการ
โทร. 056-761697 ต่อ 11
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จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยได้ออกกฎหมายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ วน
ตำบลดงขุย เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2556
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่ง
เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“ขยะมูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้ามูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลอดที่
เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่นและหมายความรวมตลอดถึงขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ
อันตรายจากชุมชน
ข้ อ 5 ห้ ามผู ้ ใด ถ่ าย เท ทิ ้ ง หรื อ ทำให้ ม ี ส ิ ่ ง ปฏิ ก ู ล และขยะมู ล ฝอย ในที ่ ห รื อ ทาง
สาธารณะเป็นต้นว่า ถนน ตรอก ซอย แม่น้ำ คลอง คู สระน้ำ บ่อน้ำ เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขุยตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ
ข้อ 6 ห้ามผู้ใด นำสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บ
มิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก
ข้อ 7 ห้ามผู้ใดทำการถ่าย เท ขนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในถังรับ รถ
ขน เรือขน สถานที่เทเก็บหรือพักสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
เว้นแต่ เป็นการกระทำของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
ข้อ 8 ห้ามผู้ใดทำการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ยหรือขุดขยะมูลฝอยในรองรับ รถขน เรือขน
หรือสถานที่พักขยะมูลฝอยใดๆขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เว้นแต่ เป็นการกระทำของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
ดังนั้น บุคคลที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ในเขตตำบลดงขุยจักต้องมีหน้าที่ในการชำระขยะมูล
ฝอยต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
เอกสารประกอบการยื่นชำระค่าธรรมเนียมขยะ
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ชุด
อัตราค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ครัวเรือนละ 10บาท/เดือน
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กองช่าง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต. การ
อนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำ
ทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุม
อาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/เคลื่อนย้าย อาคาร
ในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ต้องยื่นขออนุญาตต่อ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” โดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต
เอกสารประกอบการขออนุญาต
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.แบบฟอร์มคำขออนุญาต
4.แบบแปลน แผนผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด
5.รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ๋)
6.สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1
7.หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ได้เป็น
เจ้าของที่ดิน ที่อาคารนั้นตั้งอยู่)
8.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
1.อาคารที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน รวมกันไม่
เกิน 150 ตารางเมตร หรืออาคารที่ใช้เพื่อเก็บผลิตผลทางการเกษตร อาคารเพื่อการเลี้ยงสัตว์
ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน 100 ตารางเมตร เก็บในอัตรา ดังนี้
ก.ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ 20 บาท
ข.ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ 10 บาท
ค.ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ 10 บาท
ง.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
ฉบับละ 10 บาท
จ.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
ฉบับละ 20 บาท
ฉ.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ 5 บาท
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2.อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม ๑. ให้เรียกเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้
ก.ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
ข.ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ค.ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ ๕๐ บาท
ง.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
ฉบับละ ๕๐ บาท
จ.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
ฉ.ใบรับรอง
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ช.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ ๑๐ บาท

การต่ออายุใบอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะมีอายุตามที่กำหนดไว้
ในใบอนุญาตเท่านั้น ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำ
ขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
1.อาคารที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน รวมกันไม่
เกิน 150 ตารางเมตร หรืออาคารที่ใช้เพื่อเก็บผลิตผลทางการเกษตร อาคารเพื่อการเลี้ยงสัตว์
ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน 100 ตารางเมตร เก็บในอัตรา ดังนี้
ก.ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ 20 บาท
ข.ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ 10 บาท
ค.ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ 10 บาท
ง.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
ฉบับละ 10 บาท
2.อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม ๑. ให้เรียกเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้
ก.ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
ข.ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ค.ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ ๕๐ บาท
ง.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
ฉบับละ ๕๐ บาท
ใบอนุญาตหายหรือชำรุด
ถ้าใบอนุญาตใดๆชำรุดในสาระสำคัญ ให้นำใบอนุญาตที่ชำรุดนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อขอใบแทนใบอนุญาตนั้น
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การขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง
เอกสารประกอบการขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ชุด
3.แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง
4.ภาพถ่ายรอบด้านของบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถมองเห็นชัดเจน และพิมพ์เป็น
เอกสารประกอบพร้อมรับรองสำเนา
5.สำเนาโฉนดที่ดิน , น.ส. 3 พร้อมรับรองสำเนา
กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นคำร้องแทน ต้องมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมดังนี้
1.หนังสือมอบอำนาจ โดยลงนามผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจและพยาน พร้อมติด
อากรแสตมป์ จำนวน 10.- บาท ให้เรียบร้อย
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา

การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
เอกสารประกอบการขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
1.แบบแปลน แผนผังบริเวณที่จะทำการขุดดิน
2.ผังแสดงที่ดินและที่ดินบริเวณใกล้เคียง
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต
5.สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า
6.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ตั้งวางของในที่สาธารณะ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาต
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จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด

ฉบับละ 500 บาท
ตารางเมตรละ 50 บาท/เดือน
เรื่องละ 20 บาท

การแจ้งประกอบการธุรกิจพลังงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกรมธุรกิจพลังงานตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 โดยมีอํานาจหนาที่ในการตรวจตราการรับ
แจ้งและการอนุญาต ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง สําหรับกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้
3.1 การตรวจตรากิจการควบคุมประเภทที่ 1
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ตรวจสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงของกิจการ
ควบคุม ประเภทที่ 1 ไดแก รานคารายยอยที่ผู ประกอบการสามารถดําเนินการไดทันที แต
สามารถเก็บน้ำมัน เชื้อเพลิงในจํานวนที่จํากัด ดังนี้
(1) เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
ไม่เกิน 40 ลิตร
(2) เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ไม่เกิน 227 ลิตร
(3) เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย
ไม่เกิน 454 ลิตร
3.2 การรับแจงการประกอบกิจการและการตรวจตรากิจการควบคุมประเภทที่ 2
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่รับแจงการประกอบกิจการและการตรวจตรา
สถานที่เก็บ รักษาน้ำมันเชื้อเพลิงของกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ได้แกโรงงานขนาดเล็ก หรือ
สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเพื่อการเกษตร, ปมถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก , ปมหลอดแกวหมุน
มือ และสถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเปนกิจการที่ผูประกอบกิจการสามารถดําเนินการได
โดยจะตองแจงใหพนักงานเจาหน้าที่ทราบกอนและจะตองปฏิบัติตามวิธกี าร
ขั้นตอนในการรับแจงการประกอบกิจการดังนี้
(1) ยื่นเอกสาร ธพ.น.1 ตอพนักงานเจาหนาที่ที่สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) ตรวจสอบเอกสารและออกใบรับแจง ธพ.น.2
(3) ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
(4) การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ใหดําเนินการตาม
ขั้นตอน ในขอ (1) – (3)
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การเลิกประกอบกิจการ หรือโอนกิจการควบคุมประเภทที่ 2
ผูประกอบกิจการตองแจงเป็นหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ได้ ดําเนินการดังกลาวรายละเอียดความปลอดภัยและการปองกันอัคคีภัยกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 2
สําหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็กในชุมชน มีดังตอไปนี้
1) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ 1 (ปมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)
ลักษณะและความปลอดภัย
- หามเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
- การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย มีบริเวณ ชัดเจน ไมติด
กับอาคารพักอาศัย
- ทางเขา-ออกสถานีบริการ ตองเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตใหเชื่อมทางจาก เจาหนาที่ผู
ดูแลเสนทางสายนั้น
- บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตองจัดใหมีทอหรือรางระบายน้ำพรอมบอพักน้ำ
ใหถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลมีความสะอาดเรียบรอย และไมนําสิ่งของที่ไมเกี่ยวของมากองไว
การปองกันและระงับอัคคีภัย
- บริ เวณตู จ ายน้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง ใหติ ดตั้ ง เครื ่ องดับ เพลิ ง ชนิด ผงเคมี แห งหรือ น้ ำยา
ดับเพลิงขนาดบรรจุ 6.8 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง
- บริเวณที่สูบจายน้ำมันเชื้อเพลิง ใหมีปายเตือนถาวรที่มีขอความเตือนอันตราย
2) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปมหลอดแกวมือหมุน)
ลักษณะและความปลอดภัย
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็บไวในอาคารเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง เฉพาะอาคารเก็บตอง หางจาก
อาคารอื่น เตาไฟ หรือที่ทําการหุงตม ไมนอยกวา 3.00 เมตรโดยรอบ
- ผนัง พื้น หลังคาและเพดานของอาคารเก็บน้ ำมันเชื้อเพลิงตองกอสรางดวยวัสดุ ทน
ไฟ และมีความมั่นคงแข็งแรง
- บริเวณสถานีบริการน้ ำมันเชื้อเพลิง มีความสะอาดเรียบรอยและไมนําสิ่งของที่ไม
เกี่ยวของมากองไว
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การถายหรือสูบน้ำมันเชื้อเพลิง
- การถายหรือสูบน้ำมันเชื้อเพลิงขวดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือกระปองน้ำมัน เชื้อเพลิงตอง
มีภาชนะรองรับ ซึ่งทําดวยเหล็กหรือโลหะอยางอื่น และตองมี ขนาดใหญกวาขวดหรือกระปอง
ไมน้อยกวา 15 เซนติเมตร
- ขอบโดยรอบ ของภาชนะรองรับ สูงไมต่ำกวา 10 เซนติเมตรและตองไมรั่ว
- การถายน้ำมันเชื้อเพลิงสําหรับไวขายลงถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง หามใชเครื่อง สูบน้ำ
ใหใชเครื่องสูบน้ำมันเฉพาะ (Totally Enclose)
การปองกันและระงับอัคคีภัย
- บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ใหติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง หรือน้ำยา
ดับเพลิงขนาดบรรจุ 6.8 กิโลกรัมจํานวน 1 เครื่อง
- มีทรายไวสําหรับดับเพลิงในอัตราสวน ทราย 40 ลิตร ตอน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด ไวไฟ
มาก 200 ลิตรเก็บไวในที่ใกลหยิบไดสะดวก
- บริเวณที่สูบจายน้ำมันเชื้อเพลิง ใหมีปายเตือนถาวรที่มีขอความเตือนอันตราย
การเคลื่อนยายถังน้ำมันเชื้อเพลิง
- การขนยายถังน้ำมันเชื้อเพลิงลงจากรถบรรทุกโดยใชคน ควรมีอุปกรณชวยใน การ
เคลื่อนย้าย เชน ใชสะพานไมคูยึดติดกัน พาดโดยใหมีความชันนอยที่สุด เพื่อลดแรงกระแทก
และควรมีแผนยางหรือวัสดุที่มีความนิ่มรองดานลาง
- ไมควรกลิ้งถังไปบนพื้นขรุขระและมีเศษกอนหิน เพราะจะทําใหถังรั่วได
ภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง
- ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง ทําดวยแกวบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมากไดไมเกิน 0.5 ลิตร
หรือบรรจุ น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือไวไฟนอยไดไมเกิน 1 ลิตร
- กระปองน้ำมัน เชื ้อ เพลิ ง ทําดวยภาชนะเหล็ กเคลือ บดี บุก ใชสํา หรับ บรรจุ น้ ำ มั น
เชื้อเพลิงชนิดไวไฟปาน กลาง หรือชนิดไวไฟนอยไดไมเกิน 20 ลิตร ทํ า ด วยพลาสติ ก ใช
สําหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมากไดไมเกิน 4 ลิตร หรือบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟ
ปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอย ไดไมเกิน 20 ลิตร
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3) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ 1 (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)
ลักษณะและความปลอดภัย
- หามเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
- การเก็บน้ ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอย มีปริมาณไมเกิน
10,000 ลิตร ไวในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน หรือถังเก็บน้ำมัน เชื้อเพลิงที่ติดตั้งภายใน
โปะเหล็ก
- บริเวณสถานีบริการน้ ำมันเชื้อเพลิง มีความสะอาดเรียบรอยและไมนําสิ่งของที่ไม
เกี่ยวของมากองไว
- โปะเหล็กจะตองไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางน้ำและพาณิชยนาวี (กรมเจาทา)
การปองกันและระงับอัคคีภัย
- บริเวณตู จ ายน้ ำมั นเชื้อ เพลิ งใหติดตั้ งเครื ่องดั บ เพลิงชนิดผงเคมีแหง หรือน้ ำ ยา
ดับเพลิงขนาดบรรจุ 6.8 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง
- บริเวณที่สูบจายน้ำมันเชื้อเพลิง ใหมีปายเตือนถาวร ที่มีขอความเตือนอันตราย
3.3 การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรากิจการควบคุมประเภทที่ 3
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่อนุญาตใหประกอบกิจการ และการตรวจตรา
กิจการ ควบคุมประเภทที่ 3 ได้ แก สถานีบริการน้ ำมันเชื้อเพลิงบนถนนใหญ, สถานีบริการ
น้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็กในซอย, ปมถังลอยดีเซลริมทางขนาดใหญ และสถานีบริการน้ ำมัน
เชื้อเพลิงทางน้ำขนาดใหญเก็บน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซิน ซึ่งเปนกิจการที่ผูประกอบการตอง
ไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะ ประกอบการได โดยใหยื่นคําขออนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานตางๆ
ตามแบบ ธพ.น. 3 ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การอนุญาตประกอบกิจการจะเปนการดําเนินการรวมกับสํานักงานพลังงานภูมิภาค
สําหรับ การตรวจตราเกี่ยวกับความปลอดภัย และการปองกันอัคคีภัยใหใชแนวทางของกิจการ
ควบคุมประเภท ที่ 2 โดยอนุโลม ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3 มีดังนี้
1.การอนุญาตกอสราง
1.1 การเห็นชอบใหทําการกอสราง
1) การรับเรื่องขออนุญาต อปท. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการยื่นเรื่อง
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2) ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต อปท. แจงนัดหมายกับสํานักงานพลังงาน
ภูมิภาค เพื่อรวมกันตรวจสอบสถานที่และลงบันทึก รวมกัน เมื่อตรวจสถานที่ถูกตองแลวอปท.
แจงผล การตรวจสอบพรอมสงเรื่องราวการขออนุญาต พรอมแบบกอสรางและรายการคํานวณ
ทั้งหมด ใหสํานักงานพลังงานภูมิภาคเพื่อตรวจสอบให ความเห็นชอบ
3) สํานักงานพลังงานภูมิภาคตรวจสอบแบบแผนผัง แบบกอสรางและรายการ
คํานวณเมื่อไดตรวจสอบเรียบรอยแลว สํานักงานพลังงานภูมิภาคจะแจงผล การพิจารณาให
องคกรปกครองส่วนทองถิ่นทราบ
4) องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แจงผลการพิจารณาเห็นชอบใหทําการกอสราง
ให้ผขู้ ออนุญาตทราบ
1.2 การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย
1) เมื่ออปท.ไดรับแจงการขอทดสอบระบบความ ปลอดภัยจากผู้ขออนุญาตที่ได
ติดตั้งถังระบบทอ และอุปกรณแลวใหแจงสํานักงานพลังงานภูมภิ าค ทราบภายใน 3 วัน
2) สํานักงานพลังงานภูมิ ภาคตรวจสอบและทดสอบ ถังระบบทอและอุปกรณ
น้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อไดตรวจสอบและทดสอบแลวจะแจงผลการพิจารณา ใหองคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบเพื่อแจงผล ตอไปยังผูขออนุญาต
1.3 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
1) อปท. รับแจงการขอรับใบอนุญาตจากผูขออนุญาต เมื่อกอสรางแลวเสร็จ
2) อปท. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาต
3) อปท. ตรวจสอบการกอสร้างอาคาร สิ่งกอสรางอื่น ๆ และระบบปองกันและ
ระงับอัคคีภัย พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บคาธรรมเนียม
4) เมื่อไดออกใบอนุญาตแลวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงสําเนาใบอนุญาต
ใหสํานักงานพลังงาน ภูมิภาคทราบภายใน 5 วัน เพื่อเปนหลักฐาน
2.การอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการ
ดําเนินการทํานองเดียวกันกับขอ 1.1 ถึง 1.3 โดยอนุโลมหากไมมีการเปลี่ยนแปลงถัง
เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงระบบจายน้ำมันเชื้อเพลิงระบบทอและอุปกรณไมตองดําเนินการตามขอ 1.2
3.การตออายุใบอนุญาต
1) อปท. รับเรื่องขอตออายุใบอนุญาต
2) อปท. ออกใบอนุญาตตออายุ
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4.การโอนใบอนุญาต
1) การรับเรื่องขอโอนใบอนุญาต
- อปท. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2) การออกใบอนุญาต
- อปท. พิจารณาออกใบอนุญาตแลวใหสงสําเนาใบอนุญาตใบโอนให
สํานักงานพลังงานภูมิภาคทราบ ภายใน 5 วัน เปนหลักฐาน
5.การตรวจตรา
- อปท. รวมกับสํานักงานพลังงานภูมิภาคตรวจตรา รวมกันโดยใหเปนไปตาม
แผนการตรวจที่สํานักงาน พลังงานภูมิภาคกำหนด
6.ทดสอบและตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงระบบทอและอุปกรณเมื่อครบวาระ
- ผู ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ 10 ป ตองแจงทดสอบระบบความ
ปลอดภัย
- อปท. ดําเนินการตามขอ 1.2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
ในวันเวลาราชการ โทร. 056-761697 ต่อ 14
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กองสวัสดิการสังคม
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยจะรับขึ้นทะเบี ยน
ผู้สูงอายุภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เงินที่ได้รับเป็นอัตราขั้นบันได คือ
อายุ 60 - 69 ปี
รับเดือนละ
600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี
รับเดือนละ
700 บาท
อายุ 80 – 89 ปี
รับเดือนละ
800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป
รับเดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
2.มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดใน
วันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่
ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นประจำ
หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อม
สำเนา จำนวน 1 ชุด
2.ทะเบียนบ้านปัจจุบัน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
ในวันเวลาราชการ โทร. 056-761697 ต่อ 13
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การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
ซึ่งรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ให้ลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย และจะได้รับเบี้ยพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยใน
ปีงบประมาณถัดไป
เบี้ยยังชีพที่ได้รับ
คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับเบี้ยความพิการ 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน และ
คนพิการมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่าในเดือนนั้น จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800
บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนคนพิการ
1.สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ/สมุดคนพิการ จำนวน 1 ชุด
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ย ความพิการประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ย ความพิการผ่านธนาคาร จำนวน 1 ชุด
กรณีผู้พิการไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจ
ให้บุคคลอื่น (ผู้ดูแลคนพิการอยู่) ไปยื่นแทนได้ โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนด้วย
ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ในวันเวลา
ราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 056-761697 ต่อ 13
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การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
บุ ค คลที ่ จ ะขอรั บ เงิ น สงเคราะห์ เบี้ ย ยั งชี พผู ้ ป ่ว ยเอดส์ ตามระเบี ย บจะได้ร ั บ ความ
ช่วยเหลือคนละ 500 บาท/เดือน
คุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือ
1.ต้องเป็นผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่ปรากฎอาการและมีสภาพความเป็นอยู่ที่
ยากจน
2.ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
3.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
หลักฐานการรับความช่วยเหลือ
1.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลรัฐที่ระบุว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ 1 ฉบับ
2.บัตรประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (เฉพาะสำเนา หน้าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)
สำหรับกรณีที่ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประสงค์ขอรับธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ
5.หนั ง สื อ มอบอำนาจ (กรณี ม อบอำนาจให้ ผ ู ้ อ ื ่ น ดำเนิ น การแทน) จำนวน 1 ฉบั บ
6.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้
มอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินแทน) จำนวน 1 ฉบับ
ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 056-761697 ต่อ 13
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เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรก
เกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ
ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
พัฒนาการเหมาะสม ตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการ
พัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
คุณสมบัติ
เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
1.มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
2.เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
4.ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
1.มีสัญชาติไทย
2.เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
3.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
4.อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือสมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท
ต่อคน ต่อปี
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด
5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อ
เรี ย กธนาคารออมสิ น หรื อ บั ญ ชี เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ ธ นาคารเพื ่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
6.สมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพแม่ แ ละเด็ ก เฉพาะหน้ า ที ่ 1 ที ่ ม ี ช ื ่ อ ของหญิ ง ตั ้ ง ครรภ์
(ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูล
และรับรองสําเนา)
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7.กรณี ท ี ่ ผ ู ้ ย ื ่ น คํ า ร้ อ งขอลงทะเบี ย นและสมาชิ ก ในครั ว เรื อ นของผู ้ ย ื ่ น คํ า ร้ อ งขอ
ลงทะเบียน เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร
ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือ
เอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
8.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตํา แหน่ง
หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 056-761697 ต่อ 13

งานส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลดงขุย จำนวน 3
ศูนย์ ประกอบด้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 1
(นางสุกัญญา พงษ์ประพันธ์ ผู้ช่วยครู ผดด.(ผู้มีทักษะ) เบอร์โทร 081-0411435)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกม.28 หมู่ที่ 8
(นางสาวชมชื่น โพธิ์ศรี ครู (ค.ศ.1) เบอร์โทร 081-0459427)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงขุยใต้ หมู่ที่ 5
(นางสุกัญญา สุขอินทร์ ครูชำนาญการ (ค.ศ.2) เบอร์โทร 084-6204871 , 080-6866130)
รับสมัครเด็กก่อนปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างงกาย สติปัญญา สังคม
ก่อนเข้าระบบการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ 6 เดือนขึ้นไป
หลักฐานเอกสารที่สมัคร
1.ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
2.สูติบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
3.นำเด็กมาแสดงตนในวันรับสมัคร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
ในวันเวลาราชการ โทร. 056-761697 ต่อ 13
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