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พระราชบัญญตักิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558ตามมาตรา 7 ไดกาํหนด
ให “ในกรณทีีม่กีฎหมายกําหนดใหการกระทาํใดจะตองไดรบัอนุญาตผูอนุญาตจะตองจดัทาํคูมอืสําหรบัประชาชน” 
โดยมเีปาหมายเพ่ืออาํนวยความสะดวกแกประชาชนลดตนทนุของประชาชนและเพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบรกิาร
ของภาครัฐสรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบตัริาชการลดการใชดลุยพินจิของเจาหนาทีเ่ปดเผยข้ันตอนระยะเวลา
ใหประชาชนทราบดังนัน้เพ่ือใหหนวยงานของรัฐเขาใจและทราบแนวทางในการจัดทาํคูมอืสาํหรับประชาชนสามารถ
จัดทําคูมือสําหรับประชาชนไดอยางถูกตองและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติฉบับนี้ องคการ
บริหารสวนตําบลบอสุพรรณ จึงไดจัดทํา “แนวทางการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน” ขึ้นเพ่ือใหหนวยงานของรัฐ
ใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป
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1. ที่มา
              เนื่องดวยปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมากกําหนดใหการประกอบกิจการของประชาชน
ตองผานการอนุมตักิารอนุญาตการออกใบอนุญาตการข้ึนทะเบียนและการแจงในการขออนุญาตดําเนินการตางๆจะ
ตองติดตอกับสวนราชการหลายแหงอีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลาเอกสารและหลักฐานที่จําเปน
รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจนทําใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการสรางภาระแกประชาชน
อยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลกคณะ
รกัษาความสงบแหงชาติไดประชุมปรึกษาลงมติใหเสนอรางพระราชบัญญตักิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงไดใชอํานาจ
หนาที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 43   วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน
 สภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได
พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลวลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมายนายกรัฐมนตรีไดนํารางพระราช
บัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ขึ้นทูลเกลาทลูกระหมอมถวาย
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
   ในการน้ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และ     มีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
              พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 มีสาระสําคัญท่ี
เกี่ยวของกับการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ดังน้ีมาตรา 7 วรรคหน่ึงกําหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการ
กระทําใดจะตองไดรบัอนุญาตผูอนญุาตจะตองจัดทาํคูมอืสาํหรับประชาชนซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไข (ถามี)ในการยื่นคําขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอและจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมา
ยื่นคําขอดวยตนเองก็ได
              มาตรา 7 วรรคสองคูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหน่ึงใหปดประกาศไวณสถานที่ที่กําหนดใหยื่นคําขอ
และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกสและเมื่อประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่              จัดสําเนา
ใหโดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ไดในกรณีเชนน้ันใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย
              มาตรา 7 วรรคสามกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการ
บรหิารกจิการบานเมอืงทีด่หีรอืไมในกรณทีีเ่ห็นวาขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่าํหนดดงักลาวลาชาเกนิสมควรใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและส่ังการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว
              มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
      
  /วัตถุประสงค...
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2.วัตถุประสงคของการจัดทําแนวทางการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
 2.1 เพื่อใหหนวยงานของรัฐเขาใจและทราบแนวทางในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
 2.2 เพื่อใหการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเปนไปอยางถูกตองและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
3. คําจํากัดความ
 “การบริการประชาชน” หมายถึงการดําเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐจนแลวเสร็จ
ตามคําขอการย่ืนคําขอนี้เปนการย่ืนคําขอตามท่ีมีกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับใหหนวยงานของรัฐกําหนดใหผูรับ
บริการตองยืน่คาํขอกอนดาํเนนิการใดไดแกการอนญุาตการออกใบอนุญาตการอนุมตักิาร จดทะเบียนการขึน้ทะเบียน
การรับแจงการใหประทานบัตรและการใหอาชญาบัตร
 “ผูรับบริการ” หมายถึงประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หนวยงานของรัฐ
 “หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวยสวนราชการจังหวัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจองคการ
มหาชนและหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม
4. แนวคิดและหลักการ
 แนวคิดและหลกัการของการจดัทาํคูมอืสาํหรบัประชาชนตามพระราชบญัญัตกิารอาํนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาเปนหลักการสําคญัไมวาจะเปนการลดตนทนุของประชาชนและเพ่ิมประสิทธภิาพในการใหบริการขอภาครัฐการ
สรางใหเกดิความโปรงใสในการปฏิบตัริาชการโดยการลดการใชดลุยพนิจิของเจาหนาทีเ่ปดเผยข้ันตอนระยะเวลาให
ประชาชนทราบเพ่ือเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญคือการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน
 เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจนในการติดตอขอรับบริการจากหนวยงานของรัฐวา
มีหลักเกณฑวิธีการขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและหลักฐานที่จําเปนอยางไรเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน
4.2 ขอบเขตการดําเนินการ
 หนวยงานของรัฐที่มีกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับกําหนดใหประชาชนตองขออนุญาตจดทะเบียนข้ึน
ทะเบียนหรือแจงกอนจะดําเนินการใดๆตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงคดังนี้
  1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชนโดยใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยว
กับหลักเกณฑวิธีการขั้นตอนระยะเวลาคาใชจายเอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคําขอสถานที่ใหบริการ
  2) เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน
  3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
   4) เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ

     /4.4เปาหมาย...
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4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
 หนวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับกําหนดใหประชาชนตองมา
ยื่นคําขออนุญาตกอนดําเนินการใดมีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนและนําไปใชในการใหบริการประชาชน
5. ประเภทของกระบวนงานบริการ
 ในการจดัทาํคูมอืสาํหรบัประชาชนจะมปีระเดน็สาํคญัทีห่นวยงานของรฐัจะตองพจิารณาในรายละเอยีด
กระบวนงานบริการที่จําแนกเปน 4 ประเภท
 1) กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว หมายถึงในการใหบริการประชาชนหนวยงาน
สามารถดําเนินการไดอยางเบ็ดเสร็จภายในหนวยงานเดียว
 2) กระบวนงานบริการท่ีเชื่อมโยงหลายหนวยงาน หมายถึงในการใหบริการประชาชนมีขั้นตอนที่ จะ
ตองผานการพิจารณาจากหนวยงานอื่นในการดําเนินการอนุมัติอนุญาตหรือใหความเห็นชอบ
 3) กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอ่ืน หมายถึงในการใหบริการประชาชนมีการกําหนด
ใหประชาชนตองนาํเอกสารหรือหลักฐานท่ีออกใหโดยหนวยงานอ่ืนมาเปนเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอเพ่ือ
พิจารณา
 4) กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น หมายถึงการใหบริการประชาชนท่ี
มีกฎหมายหรือกฎกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคสวนทองถิ่นเปน            ผูอนุญาตโดย
มีการใหบริการทั้ง ๓ ประเภทคือกระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียวกระบวนงานบริการที่เชื่อมโยง
หลายสวนราชการกระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น

6.ประโยชนที่ไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
  ประโยชนตอผูรับบริการ
  - ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอยางชัดเจน
  - ไดรับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปรงใส
  - ไดรับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมารับบริการ
  - มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) เพื่อนํามาใชปรับปรุงการใหบริการภาครัฐตอไป
 ประโยชนตอผูใหบริการ
  -  ใหบริการดวยความโปรงใสลดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจและลดความเส่ียงในการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
  - สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการตามหลักเกณฑที่วางไวเพื่อนํามาปรับปรุงการให
บริการ
  - พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง
 ประโยชนโดยรวมตอประเทศ
 - ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
 - เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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ไมเกิน 1 วันทําการ นับต้ังแตไดรับคําขอขอมูลขาวสาร

1. แบบฟอรมขอขอมูลขาวสาร (สามารถรับไดที่สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ)
2. บัตรประจําตัวประชาชน

กรณีเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ไมดาํเนินการใหขอมูลขาวสารแกผูมาขอรับ สามารถ
รองเรียน ไดที่ โทรศพัท : 035-402279 
เว็บไซด : www.borsuphan.co.th

1. เขียนแบบฟอรมขอขอมูลขาวสาร ไดที่ศูนยขอมูล  สาํนกังานปลดั องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
ขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
2. เจาหนาที่ดําเนินการแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ  (  1 ชั่วโมง )
3. เจาหนาที่ดําเนินการใหขอมูลขาวสารแกผูที่ขอรับ
(หมายเหตุ) กรณีเปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ สามารถดาวโหลด จากเว็บไซด 

  ตามพระราชบญัญัตขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกาํหนดใหหนวยงานของรฐั รวบรวมขอมลู
ขาวสารของราชการ เหตผุลหรือเจตนารมณของการมีกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการน้ัน กโ็ดยเห็นวาในระบอบ
ประชาธิปไตยการใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรบัขอมลูขาวสารเก่ียวกบัการดาํเนนิงานตางๆ ของรฐัเปน
สิง่ทีจ่าํเปนเพือ่ทีป่ระชาชนจะไดสามารถแสดงความคิดเหน็และใชสทิธทิางการเมืองไดโดยถกูตองตรงตามความเปน
จริงอันจะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลที่มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนไปเพื่อประชาชนมากขึ้น

งานที่ใหบริการ ¡ÒÃ¢Í¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
หนวยงานที่รับผิดชอบ  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ                                        

  
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ            วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท : 035-402279 (เวนวันหยุดราชการ)
เว็บไซด : www.borsuphan.go.th

ขอบเขตการใหบริการ

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ
ตามพระราชบญัญัติขอมลขาวสารขอ

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

ระยะเวลา
ไ  ิ 1 ั ํ ั ั ้ ไ  ั ํ 
รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ตองใช
1 ฟ    ( ั ไ  ี

ไมมีคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม

ไ  ี  ี
การรับเรื่องรองเรียน

่

ตัวอยางแบบฟอรม ดูไดที่ภาคผนวกดานหลังของคูมือประชาชน

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ

ขั้นตอน หนวยงานรับผิดชอบ
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  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ไดกาํหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคาในการใหบริการไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปนมีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการใหบริการ
สมํา่เสมอ องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ จงึไดจดัต้ังศนูยรบัเรือ่งราวรองทกุขใหคาํปรกึษารบัเรือ่งปญหาความ
ตองการและขอเสนอแนะของประชาชนเพื่ออํานวยความสะดวก และชวยลดชองทางในการบริการแกประชาชน

 1. กรอกแบบฟอรมบันทกึขอรองเรยีนโดยมรีายละเอยีดคือชือ่ - สกลุผูรองเรยีนท่ีอยูหมายเลขตดิตอกลบั
เร่ืองรองเรียนและสถานที่เกิดเหตุ
 2. เจาหนาที่ดําเนินการแจงผูบังคับบัญชาทราบ ( 1 ชั่วโมง )
 3. แจงหนวยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบดําเนินการ ( 1 ชั่วโมง )
 4. หนวยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ ภายใน 15 วันทําการ

งานที่ใหบริการศูนย ÃÑºàÃ×èÍ§ÃÒÇÃŒÍ§·Ø¡¢ �
หนวยงานที่รับผิดชอบสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ                                            
                            

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ            วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท : 035-402279
เว็บไซด : www.borsuphan.go.th

ขอบเขตการใหบริการ

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ
พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑแ

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

ขั้นตอนการดําเนินงานศูนยรับเรื่องรองทุกขั้  ั ื่  

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ

ขั้นตอน หนวยงานรับผิดชอบ
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หลักเกณฑการข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ( รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกป )
ตั้งแตวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป ในวันและเวลาราชการ  (อานตอหนา 12)

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ            วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท : 035-402279 (เวนวันหยุดราชการ)
เว็บไซด : www.borsuphan.go.th

ขอบเขตการใหบริการ

เอกสารหลักฐานท่ีตองใช
   ๑. แบบฟอรมรองเรียนรองทุกข  (สามารถรับไดที่ ศูนยรองทุกของคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ)
   ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
   ๓. สําเนาทะเบียนบาน

กรณีเกินเวลาที่กําหนด สามารถติดตอไดที่ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข   ณ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบล
บอสุพรรณ  หรือโทร 035-402279

ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ ไมเกิน ๑๕ วันทําการ
ระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ ไมเกิน ๑๕ วันท
รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ตองใช

ั ี่  ใ 

การรับเรื่องรองเรียน
ี ิ ี่ ํ ิ  ไ  ี่ 

ไมมีคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม

ไ  ี  ี

ตัวอยางแบบฟอรม ดูไดที่ภาคผนวกดานหลังของคูมือประชาชน

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นคําขอ
ั  ึ้ ี ั ี้ ั ี 

งานที่ใหบริการ ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ
หนวยงานที่รับผิดชอบสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ          

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุ 59 ปบริบูรณขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปเกิด ใหถือวาบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของ
ปนั้น เชน เกิด พ.ศ. 2497 ใหถือวาเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497
3. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
4. ไมเปนผูที่ไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ไดแก 
ผูรับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูที่ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน
ที่รัฐหรือเทศบาล อบต.จัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบ
กรณีผูอื่นยื่นเอกสารแทน
สามารถยืน่เอกสารแทนผูสงูอายไุด และหากผูสงูอายมุคีวามประสงคโอนเงนิเขาบญัชีผูอืน่ ตองมหีนงัสอืมอบอาํนาจ 
ตัวจริงพรอมสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ อยางละ 1 ชุด
ยื่นเอกสารแลวจะไดรับเงินเม่ือไหร
ผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว ตั้งแตวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกป จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม ของ
ปถัดไป (ไมมีการจายยอนหลัง)
หลักเกณฑการรับเงินแบงตามอายุ ดังนี้
ปจจุบันไดจายแบบข้ันบันได 
อายุ 60 -69 ป จะไดรับ 600 บาท
อายุ 70 -79 ป จะไดรับ 700 บาท
อายุ 80 -89 ป จะไดรับ 800 บาท
อายุ 90 ปขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท
หมายเหตุ ในกรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุยายทะเบียนบานใหเทศบาล หรือ อบต.ที่เคยจายเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุเดิมยังคงจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจนกวาจะส้ินสุดปงบประมาณน้ัน คือเดือนกันยายน หากมีความ
ประสงคจะรบัเบีย้ยงัชพีกบัเทศบาล หรือ อบต. แหงใหม ตองไปจดทะเบยีนเพือ่ขอรบัเบีย้ยังชพีท่ีเทศบาลหรอื อบต.
แหงใหม ภายในวันที่ 1 -30 พฤศจิกายนของทุกป และเริ่มรับเงินที่ใหมในเดือนตุลาคม ของปถัดไป

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ1.ผูรับทะเบียนย่ืนเอกสารขอรับใบลงทะเบียน  
2.เจาหนาที่รับเอกสารและตรวจสอบขอมูล
3.เช็คสถานะเอกสารที่ไดรับวาตรงตามหลักเกณฑหรือไม
4.รับลงทะเบียนผูรับบริการ
5.เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียนเซ็นรับรองความถูกตอง
6.ฉีกเอกสารแนบทายเพื่อยืนยันวาขึ้นทะเบียนแลว

ขั้นตอน หนวยงานรับผิดชอบ
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1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาสมุดบัญชี(กรุงไทยหรือ ธกส.)กรณีประสงคโอนเงินเขาบัญชี จํานวน 1 ชุด
4.การยื่นคําขอรับการสงเคราะห
5.สามารถย่ืนเอกสารไดดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นแทนได

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ หรือโทร 035-402279

ใชเวลาทั้งสิ้น 30  วัน

ระยะเวลา
ใชเวลาท้ังส้ิน 30 วัน
รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ตองใช
1 ํ ั ป ํ ั ป ํ 1

การรับเรื่องรองเรียน
 ใ  ิ ไ  ป ไป  ี่ 

ไมมีคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม

ไ  ี  ี

ตัวอยางแบบฟอรม ดูไดที่ภาคผนวกดานหลังของคูมือประชาชน

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ            วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท : 035-402279 (เวนวันหยุดราชการ)
เว็บไซด : www.borsuphan.go.th

ขอบเขตการใหบริการ

หลักเกณฑการข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูพิการ ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
( รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกป ) ตั้งแตวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป
คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 1. สัญชาติไทย
 2. มีบัตรประจําตัวคนพิการ
 3. มีชื่ออยูในทะเบียนราษฎรองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
 4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นคําขอ
ั  ึ ้ ี ั ี ้ ั ี  ิ

งานที่ใหบริการ ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ
หนวยงานที่รับผิดชอบสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ          

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ
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5.  ในกรณีผูพิการเปนผูซึ่งตองขังหรือจําคุกอยูในเรือนจํา ทัณฑสถาน หรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ หรือเปน
ผูซึ่งถูกควบคุมอยูในสถานพินิจและและคุมครองเด็กและเยาวชน หรือศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ใหไปลง
ทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียความพิการตอผูบังคับบัญชาการ หรือผูอํานวยการตามสถานที่ที่อยู
ยื่นเอกสารแลวไดรับเงินเมื่อใด
          ผูพิการท่ีขึ้นทะเบยีนไว ตั้งแตวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกป จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม 
ของปถัดไป (ไมมีการจายยอนหลัง)และไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการตามที่กฎหมายกําหนด

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

1.ผูรับทะเบียนย่ืนเอกสารขอรับใบลงทะเบียน  สาํนกังานปลดั องคการบรหิารสวนตําบลบอสพุรรณ
2.เจาหนาที่รับเอกสารและตรวจสอบขอมูล
3.เช็คสถานะเอกสารที่ไดรับวาตรงตามหลักเกณฑหรือไม
4.รับลงทะเบียนผูรับบริการ
5.เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียนเซ็นรับรองความถูกตอง
6.ฉีกเอกสารแนบทายเพื่อยืนยันวาขึ้นทะเบียนแลว

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาสมุดบัญชี (กรุงไทยหรือ ธกส.) กรณีประสงคจะโอนเงินเขาบัญชี จํานวน 1 ชุด
4.การยื่นคําขอรับการสงเคราะห
5.สามารถย่ืนเอกสารไดดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นแทนได
หลักฐานสําหรับผูอื่นที่มาย่ืนแทน
          1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน             จํานวน  1  ชุด
          2. สําเนาทะเบียนบาน                          จํานวน  1  ชุด
          3. หนังสือมอบอํานาจ                           จํานวน  1  ชุด

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ หรือโทร 035-402279

ใชเวลาทั้งสิ้น 30  วัน

ระยะเวลา
ใชเวลาท้ังส้ิน 30 วัน
รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ตองใช

ํ ั ป ํ ั ป ํ

การรับเรื่องรองเรียน
 ใ  ิ ไ  ป ไป  ี่ 

ไมมีคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม

ไ  ี  ี

ตัวอยางแบบฟอรม ดูไดที่ภาคผนวกดานหลังของคูมือประชาชน

ขั้นตอน หนวยงานรับผิดชอบ
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ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

1.ผูปวยเอดสยื่นเอกสารขอรับใบลงทะเบียน  สาํนกังานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบอสพุรรณ
2.เจาหนาที่รับเอกสารและตรวจสอบขอมูล
3.เช็คสถานะเอกสารที่ไดรับวาตรงตามหลักเกณฑหรือไม
4.รับลงทะเบียนผูรับบริการ
5.เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียนลงชื่อรับรองความถูกตอง

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาสมุดบัญชี(กรุงไทยหรือ ธกส.) กรณีประสงคโอนเงินเขาบัญชี จํานวน 1 ชุด
4.การยื่นคําขอรับการสงเคราะห
5.สามารถย่ืนเอกสารไดดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นแทนได

ใชเวลาทั้งสิ้น 30  วัน

ระยะเวลา
ใชเวลาท้ังส้ิน 30 วัน
รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ตองใช

ํ ั ป ํ ั ป ํ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ            วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท : 035-402279 (เวนวันหยุดราชการ)
เว็บไซด : www.borsuphan.go.th

ขอบเขตการใหบริการ

หลกัเกณฑการข้ึนทะเบียนรับเบีย้ยงัชีพผูตดิเชือ้เอดส สามารถแจงความประสงคขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเบีย้ยังชีพ
ผูติดเช้ือเอดสไดตลอด(กรณีแสดงตน)
การขอรับเงินผูปวยเอดส
ผูปวยเอดส คือ ผูปวยที่แพทยไดรับรอง และทําการวินิจฉัยแลว
คุณสมบัติที่จะไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยฯ
          1.  มีชื่ออยูในเขตองคการบรหิารสวนตําบลบอสุพรรณ
          2.  มีใบรับรองแพทย ( แพทยตองระบุวาเปนผูติดเชื้อเอดส )
การย่ืนคําขอรับการสงเคราะห
          สามารถย่ืนเอกสารไดดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นแทนได
จะไดรับการสงเคราะหเทาไหร
          จะไดรับเงินสงเคราะหเดือนละ 500 บาท

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขในการย่ืนคําขอ
ั  ึ้ ี ั ี้ ั ชี  ิ ช้ื

งานที่ใหบริการ ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹ ¼ÙŒμ Ô´àª×éÍàÍ´Ê �
หนวยงานที่รับผิดชอบสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ          

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ

ขั้นตอน หนวยงานรับผิดชอบ
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ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ หรือโทร 035-402279

การรับเรื่องรองเรียน
 ใ  ิ ไ  ป ไป  ี่ 

ไมมีคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม

ไ  ี  ี

งานที่ใหบริการ ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¾Ò³ÔªÂ �
หนวยงานที่รับผิดชอบสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ          

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ            วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท : 035-402279 (เวนวันหยุดราชการ)
เว็บไซด : www.borsuphan.go.th

ขอบเขตการใหบริการ

1. ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย
     1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจาของคนเดียว)
     1.2 หางหุนสวนสามัญ
     1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่มาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย
     1.4 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด
     1.5 บริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัด
โดยบคุคลตาม 1.1-1.5 ตองประกอบกิจการคาซึง่เปนพาณชิยกจิตามท่ีรฐัมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกาํหนดตาม 2 
2. กจิการคาที่เปนพาณิชยกิจที่ตองจดทะเบียนพาณิชย
 2.1 บคุคลธรรมดา (กจิการเจาของคนเดียว) หางหุนสวนสามัญและนิตบิคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายตางประเทศ
ที่มาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย ตาม 1.1-1.3 ซึ่งประกอบกิจการดังตอไปนี้ ตองจดทะเบียนพาณิชย
  (1) ผูประกอบกิจการโรงสีขาวและโรงเล่ือยที่ใชเครื่องจักร
  (2) ผูประกอบกจิการขายสนิคาไมวาอยางใดๆ อยางเดยีวหรอืหลายอยางคดิรวมทัง้สิน้ในวนัหนึง่ขายไดเปน
เงินต้ังแต 20 บาทขึ้นไปหรือมีสินคาดังกลาวไวเพื่อขายมีคารวมทั้งสิ้นเปนเงินตั้งแต 500 บาทขึ้นไป
  (3) นายหนาหรอืตวัแทนคาตางซึง่ทาํการเกีย่วกบัสนิคาไมวาอยางใดๆ อยางเดียวหรอืหลายอยางกต็ามและ
สินคาน้ันมีคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปนเงินตั้งแต 20 บาทขึ้นไป
  (4) ผูประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไมวาอยางใด ๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม และขาย
สนิคาทีผ่ลติไดคดิราคารวมท้ังสิน้ในวนัหนึง่วนัใดเปนเงนิตัง้แต 20 บาทข้ึนไปหรือในวนัหนึง่วนัใดมสีนิคาทีผ่ลติไดมี
ราคารวมทั้งสิ้นต้ังแต 500 บาทขึ้นไป
  (5) ผูประกอบกิจการขนสงทางทะเลการขนสงโดยเรือกลไฟหรือเรือยนตประจําทาง การขนสงโดยรถไฟ การ
ขนสงโดยรถรางการขนสงโดยรถยนตประจาํทาง การขายทอดตลาด การรบัซ้ือขายทีด่นิ การใหกูยมืเงนิการรบัแลก
เปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราตางประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคารการโพยกวน การทําโรงรับ จํานํา และ
การทําโรงแรม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นคําขอ
1  ี  ี่ ี ชิ 

ตัวอยางแบบฟอรม ดูไดที่ภาคผนวกดานหลังของคูมือประชาชน

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ
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  (6) ขาย ใหเชา ผลิตหรือรับจางผลิต แผนซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน แผนวีดีทัศน ดีวีดีหรือแผนวีดีทัศนระบบ
ดิจิทัล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง
  (7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี
  (8) ซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
  (9) บริการอินเทอรเน็ต
  (10) ใหเชาพื้นที่ของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย
  (11) บริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือ
ขายอินเทอรเน็ต
          (13) การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเทอรเน็ต
          (14) การใหบริการฟงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ
          (15) การใหบริการเครื่องเลนเกมส
          (16) การใหบริการตูเพลง
          (17) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาชาง การคาปลีกการคาสงงาชางและผลิตภัณฑ
จากงาชาง
 2.2 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ตาม 1.4-1.5 ซึ่ง
ประกอบกิจการดังตอไปนี้ ตองจดทะเบียนพาณิชย
  (1) ขายใหเชา ผลิต หรือรับจางผลิต แผนซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน แผนวีดีทัศน ดีวีดีหรือแผนวีดีทัศนระบบ
ดิจิทัล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง
  (2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี
          (3) ซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครื่องขายอินเทอรเน็ต
  (4) บริการอินเทอรเน็ต
          (5) ใหเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
  (6)บรกิารเปนตลาดกลางในการซือ้ขายสนิคาหรอืบรกิารโดยวธิกีารใชสือ่อเิลก็ทรอนกิสผานระบบเครอืขาย
อินเทอรเน็ต
  (7) การใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเทอรเน็ต
  (8) การใหบริการฟงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ
  (9) การใหบริการเคร่ืองเลนเกมส
  (10) การใหบริการตูเพลง
  (11) โรงงานแปรสภาพ แกะสลกั และการทาํหตัถกรรมจากงาชางการคาปลกีการคาสงงาชาง และผลติภณัฑ
จากงาชาง
***กรณีที่ผูประกอบพาณิชยกิจเปนคนตางดาวหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่มาตั้งสํานักงาน
สาขาในประเทศไทยจะตองตรวจสอบดูดวยวากิจการคาที่ดําเนินการน้ันตองไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธรุกิจของคนตางดาวพ.ศ.2542 หรอืไม หากเปนกจิการคาทีต่องไดรบัอนญุาตผูประกอบพาณชิยกจิจะตอง
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการคากอนยื่นจดทะเบียนพาณิชย***
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3. พาณิชยกิจที่ไดรับการยกเวนไมตองจดทะเบียนพาณิชย ไดแก
     3.1 การคาเร การคาแผงลอย
     3.2 พาณิชยกิจเพื่อการบํารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
     3.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งไดมีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
     3.4 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
     3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคมสหกรณ
     3.6 พาณิชยกิจของกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515

หนาที่ของผูประกอบพาณิชยกิจ ที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย มีดังตอไปน้ี

1.  เมื่อจดทะเบียนแลว  ตองจัดใหมีปายชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจแสดงไวที่หนาสํานักงานแหงใหญ  โดย 
 เปดเผยภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดจดทะเบียน  ปายน้ันใหเขียนเปนอักษรไทยอานไดงายและชัดเจน และจะ 
 มีอักษรตางประเทศดวยก็ได  สํานักงานสาขาทุกแหงก็จะตองใชชื่อและจัดใหมีปายเชนเดียวกับสํานักงานใหญ  
 และจะตองมีคําวา “สาขา” ดวย
2.  เม่ือไดรับใบทะเบียนพาณิชยจากพนักงานเจาหนาที่แลว  จะตองแสดงใบทะเบียนพาณิชย (แบบ ทค. 0403)  
 ไว ณ สํานักงานของตนในท่ีเปดเผยซึ่งอาจเห็นไดงาย
3. ถาใบทะเบียนพาณิชยสูญหายหรือชํารุด ตองยื่นคํารองขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชยภายในกําหนด 30 วัน 
 นับแตวันที่สูญหาย และเมื่อไดรับใบแทนไปแลวก็ตองปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 1
4. เมื่อนายทะเบียนพาณิชยหรือพนักงานเจาหนาที่เขาไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผูประกอบพาณิชยกิจ  
 ก็จะตองอํานวยความสะดวกตามสมควร
5. เมื่อนายทะเบียนพาณิชยเรียกไปสอบสวนขอความอันเกี่ยวกับการจดทะเบียน จะตองรีบไปพบนายทะเบียน 
 พาณิชยหรือพนักงานเจาหนาที่

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

1. จดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม ตองจดทะเบียนภายใน  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
 30 วันนับแตวันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ  
2. การเปล่ียนแปลงรายการที่จดทะเบียนไวตาม (1) 
 ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการ
 เปลี่ยนแปลง
3. เลิกประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนภายใน 
 30 วันนับแตวันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ
4. ใบทะเบียนพาณิชยสูญหายตองยื่นขอใบแทนภาย
 ใน 30 วันนับแตวันสูญหาย

ขั้นตอน หนวยงานรับผิดชอบ
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เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ
3. สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ
4. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน ใหแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 * หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหม
 * สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน หรือสําเนาสัญญาเชา
  * แผนที่แสดงสถานท่ีตั้งซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบรเิวณใกลเคียงโดยสังเขป
5. กรณมีอบอาํนาจ  หนงัสือมอบอาํนาจ สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบานของผูมอบอาํนาจ
6.   กรณี ประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดี  แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดิ  
 ทัศนระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง  ใหสงสําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนงัสือรับรองใหเปนผู  
 จําหนายหรือใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาที่ขายหรือใหเชา
7.   กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจใหนําใบทะเบียนพาณิชยมาดวย
 * กรอกคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พรอมแนบเอกสารตอเจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชย
 * เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชย ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ
 * เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชย ออกใบเสร็จเรียกเก็บคาธรรมเนียม
 * เจาหนาที/่นายทะเบยีนพาณชิย จดัทาํใบทะเบยีนพาณชิย พรอมจายใบทะเบยีนพาณชิย เปนอนัเสรจ็ขัน้ตอน

ใชเวลาทั้งสิ้นไมเกิน  30  วัน

ระยะเวลา
ใชเวลาท้ังสิ้นไมเกิน 30 วัน
รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ตองใช

ื ั ี ่  ใ 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ หรือโทร 035-402279

1. จดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม 50 บาท
2.   จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียนครั้งละ 20 บาท
3.   จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
4.   ขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ฉบับละ 30 บาท
5.   ขอตรวจเอกสารของผูประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท
6.   ขอใหเจาหนาที่คัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารของผูประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท (หนึ่งคาํขอ คิด
เปน หนึ่งฉบับ)
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบขา

เสียคาธรรมเนียมดังนี้

คาธรรมเนียม

ี  ี ั ี ้

ตัวอยางแบบฟอรม ดูไดที่ภาคผนวกดานหลังของคูมือประชาชน
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กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ            วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท : 035-402279 (เวนวันหยุดราชการ)
เว็บไซด : www.borsuphan.go.th

ขอบเขตการใหบริการ

 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  หมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆกับที่ดินซึ่งใชตอ
เนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
 ทรัพยสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินไดแกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางและท่ีดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรง
เรือนและส่ิงปลูกสรางน้ันและในปที่ผานมาไดมีการใชประโยชนในทรัพยสินนั้นเชนใหเชาใชเปนที่ทําการคาขายท่ี
ไวสินคาที่ประกอบอุตสาหกรรมใหญาติบิดามารดาบุตรหรือผูอื่นอยูอาศัยหรือใชประกอบกิจการอื่นๆเพื่อหารายได
และไมเขาขอยกเวนตามกฎหมาย
 ใหผูรับประเมินชําระภาษีปละคร้ังตามคารายปของทรัพยสิน คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนกับ
ที่ดินซ่ึงใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนนั้นในอัตรารอยละสิบสองคร่ึงของคารายป เพ่ือประโยชน
แหงมาตราน้ี “คารายป”หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินน้ันสมควรใหเชาไดในปหนึ่งๆ
 ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นใหเชาใหถือวาคาเชานั้นคือคารายป แตถาเปนกรณีที่มีเหตุอันสมควรท่ีทําให
พนักงานเจาหนาที่เห็นวาคาเชานั้นมิใชจํานวนเงินอันสมควรท่ีจะใหเชาไดหรือเปนกรณีที่หาคาเชาไมไดเนื่องจาก
เจาของทรัพยสินดําเนินกิจการเองหรือดวยเหตุประการอื่นใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมินคารายปไดโดย
คํานึงถึงลักษณะของทรัพยสิน ขนาดพื้นที่ ทําเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพยสินน้ันไดรับประโยชน ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ
ีโ ื ี่ ิ ึ

งานที่ใหบริการ ¡ÒÃÃÑºªíÒÃÐÀÒÉÕâÃ§àÃ×Í¹áÅÐ·Õè Ố¹
หนวยงานที่รับผิดชอบกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ          

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

กรณีรายเดิม
1. เจาของทรัพยสินหรือผูรับมอบอํานาจยื่นแบบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
 แสดงรายการ (ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาที่  
 ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม-สิ้นเดือนกุมภาพันธ ของทุกป
 (ระยะเวลา 1 นาทีตอราย)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูล
 (ระยะเวลา 2 นาทีตอราย)
3. เจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 (ระยะเวลา 3 นาทีตอราย) 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ

ขั้นตอน หนวยงานรับผิดชอบ
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กรณีรายใหม
1. เจาของทรัพยสินหรือผูรับมอบอํานาจยื่นแบบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
 แสดงรายการ (ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาที่  
 ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม-สิ้นเดือนกุมภาพันธ ของทุกป
 (ระยะเวลา 1 นาทีตอราย)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร/สํารวจขอมูลโรงเรือน
 และพื้นที่ทําประโยชนพรอมทั้งแจงใหมาชําระ
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 (ระยะเวลาไมเกิน 30 นาทีตอราย)
3. เจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 (ระยะเวลา 3 นาทีตอราย)

รายเดิมใชระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน 6 นาที  และ
รายใหมใชระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน 35 นาที

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
2. สําเนาเอกสารสิทธิ์
3. กรณีเชาโรงเรือนใหนําสัญญาเชามายื่นฯ

ระยะเวลา
รายเดิมใชร ย เวลาท้ังสิ้นไมเกิน 6 นาที แแแแลล

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ตองใช
ืืืื ัั ีี่่  ใใ 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ หรือโทร 035-402279

การรับเรื่องรองเรียน
ถถาากกาาาารรรรใใใใหหบบบรรริิิิิกกกกกาารไไมมมเเปปปปปปนนนนไไไไปปปปปตตตาาามมมมขขออตตกกลลลงงทททท่่่่ีีีีีีรรร บบบขขขาา

ไมเสียคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม

ไไไ  ีีีี  ีีีี

ตัวอยางแบบฟอรม ดูไดที่ภาคผนวกดานหลังของคูมือประชาชน

ขั้นตอน หนวยงานรับผิดชอบ
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กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ            วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท : 035-402279 (เวนวันหยุดราชการ)
เว็บไซด : www.borsuphan.go.th

ขอบเขตการใหบริการ

งานที่ใหบริการ ¡ÒÃÃÑºªíÒÃÐÀÒÉÕ»‡ÒÂ
หนวยงานที่รับผิดชอบกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ          

 ภาษีปาย เปนภาษีที่เรียกเก็บจากปายที่แสดงชื่อ ยี่หอ เครื่องหมายการคา หรือโฆษณาหรือกิจการอื่น 
เพื่อหารายไดไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษร  ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนและสลัก จารึก หรือ
ทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นคําขอ
ีป ป ี ี่ ี ็ ป

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

กรณีรายเดิม
1. เจาของทรัพยสินหรือผูรับมอบอํานาจยื่นแบบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
2. แสดงรายการ (ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาที่ 
 ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม-สิ้นเดือนมีนาคม ของทุกป
 (ระยะเวลา 1 นาทีตอราย)
3. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูล
 (ระยะเวลา 2 นาทีตอราย)
4. เจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 (ระยะเวลา 2 นาทีตอราย)  
กรณีรายใหม
1. เจาของทรัพยสินหรือผูรับมอบอํานาจยื่นแบบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
2. แสดงรายการ (ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาที่ 
 ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม-สิ้นเดือนมีนาคม ของทุกป
 (ระยะเวลา 1 นาทีตอราย)
3. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร/สํารวจขอมูลโรงเรือน
 และพื้นที่ทําประโยชนพรอมทั้งแจงใหมาชําระ
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 (ระยะเวลาไมเกิน 20 นาทีตอราย)
4. เจาหนาที่ออกใบเสร็จรบัเงิน
 (ระยะเวลา 2 นาทีตอราย)

ขั้นตอน หนวยงานรับผิดชอบ

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ
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รายเดิมใชระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน 6 นาที  และ
รายใหมใชระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน 25 นาที

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน

ระยะเวลา
รายเดิมใชร ย เวลาทั้งสิ้นไมเกิน 6 นาที แล

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ตองใช
ื ั ี่  ใ  ื ั

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ หรือโทร 035-402279

การรับเรื่องรองเรียน
ไมเสียคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม

ไ  ี  ี

ตัวอยางแบบฟอรม ดูไดที่ภาคผนวกดานหลังของคูมือประชาชน

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ            วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท : 035-402279 (เวนวันหยุดราชการ)
เว็บไซด : www.borsuphan.go.th

ขอบเขตการใหบริการ

งานที่ใหบริการ ¡ÒÃÃÑºªíÒÃÐÀÒÉÕºíÒÃØ§·ŒÍ§·Õè
หนวยงานที่รับผิดชอบกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ          

 ภาษีบํารุงทองที่ ตามพระราชบัญญัติ ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508
 ที่ดิน  หมายความวา พื้นที่ดิน และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ที่เปนภูเขา หรือที่มีนํ้าดวย
 เจาของที่ดิน  หมายความวา  บุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธ์ิ
ในที่ดิน หรือครอบครองอยูในที่ดินไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน
 อัตราภาษี  จัดเก็บตามราคาปานกลางท่ีดินมีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดไดจากเจาหนาที่โดยตรงท่ีดิน
วางเปลาหรือไมไดทําประโยชนจะตองเสียภาษีเปน 2 เทาของอัตราปกติ

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นคําขอ
ี ํ  ี่ ช ั ั ิ

è

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ
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ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

กรณีรายเดิม
1. เจาของทรัพยสินหรือผูรับมอบอํานาจยื่นแบบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
 แสดงรายการ (ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาที่  
 ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม-สิ้นเดือนเมษายน ของทุกป
 (ระยะเวลา 1 นาทีตอราย)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูล
 (ระยะเวลา 2 นาทีตอราย)
3. เจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 (ระยะเวลา 3 นาทีตอราย)  

กรณีรายใหม
1. เจาของทรัพยสินหรือผูรับมอบอํานาจยื่นแบบ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
 แสดงรายการ (ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาที่
 ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม-สิ้นเดือนเมษายน ของทุกป
 (ระยะเวลา 1 นาทีตอราย)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร/สํารวจขอมูลโรงเรือน
 และพื้นที่ทําประโยชนพรอมทั้งแจงใหมาชําระ
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ระยะเวลาไมเกิน 20 นาทีตอราย)
3. เจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงิน(ระยะเวลา 3 นาทีตอราย)
 กรณีครบรอบระยะเวลา 4 ป ยื่นแบบสํารวจใหม
 ใหเจาของทรัพยสินหรือผูรับมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการ  (ภ.ร.ด.2)  ตอพนักงานเจาหนาที่ตั้งแตวันท่ี 2 
มกราคม-สิ้นเดือนมกราคม

รายเดิมใชระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน 6 นาที  และ
รายใหมใชระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน 25 นาที

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
2. สําเนาเอกสารสิทธิ์

ระยะเวลา
รายเดิมใชร ย เวลาทั้งส้ินไมเกิน 6 นาที แล

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ตองใช
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ หรือโทร 035-402279

การรับเรื่องรองเรียน

 ่

ไมเสียคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม

ไ  ี  ี

ตัวอยางแบบฟอรม ดูไดที่ภาคผนวกดานหลังของคูมือประชาชน

ขั้นตอน หนวยงานรับผิดชอบ
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กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ       วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท : 035-402279 (เวนวันหยุดราชการ)
เว็บไซด : www.borsuphan.go.th

ขอบเขตการใหบริการ

งานที่ใหบริการ ¡ÒÃÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§ÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§
หนวยงานที่รับผิดชอบกองชาง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ          

การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสราง  ผูยื่นคํารองสวนใหญมักจะขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสราง เพื่อนําไปใชในการขอ
สินเชื่อ  การโอนกรรมสิทธิ์  และการซื้อ-ขาย  

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นคําขอ
ั สื ั สิ่ ป ส   ื่ ํ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

1. ประชาชนย่ืนคํารองขอหนังสือรับส่ิงปลูกสรางพรอมดวย  กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
 เอกสารท่ีเกี่ยวของตอเจาหนาที่
2. เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสราง  กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
 พรอมดวยเอกสารท่ีเกี่ยวของวาครบถวน ถูกตองหรือไม
3. กรณีคํารองขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสราง พรอมดวย  กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
 เอกสารท่ีเกี่ยวของครบถวน  ถูกตอง  เจาหนาที่
 จะดําเนินการจัดทําหนังสือรับรองอาคารเพ่ือเสนอ
 ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันตอไป  
4. กรณีที่คํารองขอหนังสือรับรองอาคาร  พรอม  กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
 ดวยเอกสารท่ีเกี่ยวของไมครบถวน  ถูกตอง  
 เจาหนาที่จะแจงใหผูยื่นคํารองดําเนินการแกไข
 หรือขอเอกสารท่ีไมครบถวนเพิ่มเติม กอนที่จะ
 ดําเนินการจัดทําหนังสือรับรองอาคารเพ่ือเสนอ
5. เสนอหนังสือรับรองสิ่งปลุกสรางพรอมดวยคํารอง  กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
 ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสราง และเอกสารท่ีเกี่ยวของ
 ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน เพื่อพิจารณาลงนาม
 ในหนังสือรับรองสิ่งปลุกสรางตอไป
6. ผูบังคับชาลงนามในหนังสือรับรองอาคาร  กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
7. ออกเลขที่หนังสือ  พรอมทั้งประทับตรา อบต.  กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
 ในหนังสือรับรองสิ่งปลูกสราง
8. แจงผูยื่นคํารองใหมารับหนังสือรับรองสิ่งปลูกสราง  กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ

ขั้นตอน หนวยงานรับผิดชอบ
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ไมเกิน  3  วันทําการ  นับต้ังแตวันที่เจาหนาที่ไดคํารองขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสราง พรอมดวยเอกสารท่ีเกี่ยวของ
ถูกตอง  ครบถวน

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. แบบคําขอหนังสือรับรองอาคาร จํานวน  1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน  1  ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1  ฉบับ
4. สําเนาเอกสารที่ดิน จํานวน  1  ฉบับ
5. ภาพถายอาคาร จํานวน  1  ฉบับ
6. ใบมรณะบตัร (กรณีเจาของที่ดินเสียชีวิต) จํานวน  1  ฉบับ
7. คําสั่งศาลใหเปนผูจัดการมรดก (กรณีเจาของที่ดินเสียชีวิต) จํานวน  1  ฉบับ

ระยะเวลา
ไมเกิน 3 วันทําการ นับต้ังแตวันที่เเจจาาาาาหหหหนาที่ได

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ตองใช
เอกสารหรือหลักฐานทที่ตตตตตตองงงงงงงใใใใใใใใชชชชช

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ หรือโทร 035-402279

การรับเรื่องรองเรียน

 ใ  ไ  ไ  ี่ 

ไมเสียคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม

ไ  ี  ี

ตัวอยางแบบฟอรม ดูไดที่ภาคผนวกดานหลังของคูมือประชาชน
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กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ       วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท : 035-402279 (เวนวันหยุดราชการ)
เว็บไซด : www.borsuphan.go.th

ขอบเขตการใหบริการ

งานที่ใหบริการ ¡ÒÃá¡Œä¢»̃ÞËÒ¤ÇÒÁà´×Í´ÃŒÍ¹μÒÁ¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹ 
หนวยงานที่รับผิดชอบกองชาง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ          

การดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนที่มาย่ืนคํารองขอความชวยเหลือ/ขอรองเรียน ฯ จะตอง
ดาํเนินการตรวจสอบดูวาเร่ืองรองเรียน ฯ เปนเร่ืองท่ีอยูในอํานาจหนาทีแ่ละอยูในความรับผดิชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลบอสุพรรณ

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นคําขอ
ํ ิ ไ ป ื  ใ  ั

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

1. ประชาชนแจงขอรองเรียน/คํารองขอความชวยเหลือ/ กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  ตอเจาหนาที่
2. ลงรับหนังสือแจงขอรองเรียน/คํารองขอความชวยเหลือ/ กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ในทะเบียนคุมหนังสือรับของ
 กองชาง  
3 .มอบหมายเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบขอรองเรียน/คํารอง กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
 ขอความความชวยเหลือ/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
 วาเร่ืองที่ประชาชนรองเรียนอยูในเขตความรับผิดชอบ
 ขององคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  หรือไม  
4. เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดําเนินการแกไขปญหา กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
 ตามขอรองเรียน /คํารองขอความชวยเหลือ/
 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ พรอมทั้งรายงานผลการ
 แกไขปญหาใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น
5. แจงผลการดําเนินการแกไขปญหาใหผูยื่นขอรองเรียน  กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
 /คํารองขอความชวยเหลือ/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
 ใหผูยื่นคํารองทราบ

ภายใน 15  วนัทาํการ  นบัตัง้แตวนัทีเ่จาหนาทีไ่ดคาํรองขอความชวยเหลือ/ขอรองเรียนพรอมดวยเอกสารท่ีเกีย่วของ
ถูกตองครบถวน

ระยะเวลา
ภายใน 15 วันทําการ นับตัง้แตวันทททีีีีีีีีเ่จาหหนนาทีไ่ด

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ

ขั้นตอน หนวยงานรับผิดชอบ
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เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. แบบฟอรมขอรองเรียน ฯ จํานวน  1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน  1  ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1  ฉบับ
4. สําเนาเอกสารที่ดิน จํานวน  1  ฉบับ

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ตองใช
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ หรือโทร 035-402279

การรับเรื่องรองเรียน

 ใ  ไ  ไ  ี่ 

ไมเสียคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม

ไ  ี  ี

ตัวอยางแบบฟอรม ดูไดที่ภาคผนวกดานหลังของคูมือประชาชน
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กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ       วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท : 035-402279 (เวนวันหยุดราชการ)
เว็บไซด : www.borsuphan.go.th

ขอบเขตการใหบริการ

งานทีใ่หบรกิาร ¡ÒÃÍÍ¡ãºÃÑºá Œ̈§¡ÒÃ¢Ǿ Ố¹ μÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ Ô¡ÒÃ¢Ǿ Ố¹áÅÐ¶Á´Ô¹ ¾.È.2543
หนวยงานที่รับผิดชอบกองชาง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ          

การออกใบรับแจงการขุดดิน/ถมดินปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 ซึ่งเปนกฎหมาย
หลักหรือกฎหมายแมบท  

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขในการย่ืนคําขอ
ใ ั  ิ / ิ ป ิ ั ิ

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

1 ยื่นขออนุญาตกอสรางขุดดิน/ถมดิน ตามใบแจงการ  กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
 ขุดดิน/ถมดิน  ตอเจาหนาที่(นายตรวจเขต)
2. เจาหนาที่ (นายตรวจเขต) ตรวจสอบเอกสารวาถูกตอง  กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
 ครบถวนหรือไม
3. กรณีที่เอกสารไมถูกตอง  ครบถวน  เจาหนาที่   กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
 (นายตรวจเขต)  จะแจงใหเจาของอาคารใหดําเนินการ
 แกไขใหถูกตองหรือขอเอกสารเพ่ิมเติม
4. กรณีที่เอกสารถูกตอง ครบถวน เจาหนาที่ (นายตรวจเขต)  กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
 จะดําเนินการเขาตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน/ถมดิน
5. เจาหนาที่ (นายตรวจเขต)  จะดําเนินการออกใบรับแจง  กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
 การขุดดิน/ถมดิน ตาม พรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.
 2543
6 .เสนอใบรับแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถิ่น  กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
  (นายกองคการบริหารสวนตําบล) ลงนามในใบรับแจงการ
 ขุดดิน/ถมดิน
7. แจงผูขอใบรับแจงการขุดดิน/ถมดินใหเขามารับใบรับแจง  กองชาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบอสพุรรณ
 พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ

ขั้นตอน หนวยงานรับผิดชอบ
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ภายใน  7  วันทําการ  นับต้ังแตวันที่เจาหนาที่ไดรับเอกสารถูกตอง  ครบถวน

ระยะเวลา
ภายใน 7 วันทําการ นับต้ังแตวันท่ีเจาหนาที่

1. แบบใบแจงการขุดดิน/ถมดิน ฯ จํานวน  3 ชุด
2. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน  1 ชุด
3. สําเนารายการคํานวณวิธีการปองกันการพังทลายของดิน จํานวน  1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประชาชนของผูแจง จํานวน  1  ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบานของผูแจง จํานวน  1  ฉบับ
6. สําเนาเอกสารที่ดินที่ขออนุญาต(หามยอขยาย) จํานวน  1  ฉบับ
7. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีใหบุคคลอ่ืนมายื่นแทน) จํานวน  1  ฉบับ
8. หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดิน จํานวน  1  ฉบับ 
 (กรณีเจาของที่ดินใหบุคคลอ่ืนมายื่นแทน)
9. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน  1  ฉบับ
 พรอมสําเนาใบอนุญาตจากผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ฯ
10. หนังสือรับรองของผูควบคุมงานพรอมสําเนาใบอนุญาต จํานวน  1  ฉบับ
 จากผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ฯ

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ตองใช
1 แบบใบแจงการขดดิน/ถมดิน ฯ

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ หรือโทร 035-402279

การรับเรื่องรองเรียน

 ใ  ไ  ไ  ี่ 

คาธรรมเนียม 500  บาท  

คาธรรมเนียม

 ี

ตัวอยางแบบฟอรม ดูไดที่ภาคผนวกดานหลังของคูมือประชาชน
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¡Í§ÊÒ̧ ÒÃ³ÊØ¢áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
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ขอบเขตการใหบริการ

งานที่ใหบริการ ¡ÒÃÍÍ¡ãºÍ¹ØÞÒμ¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà»š¹ÍÑ¹μÃÒÂμ ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾
หนวยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ          

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ

 จากเจตนารมณของพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 เปนกฎหมายทีก่ระจายอาํนาจใหราชการสวน
ทองถิน่ควบคมุดแูลเพือ่คุมครองประชาชนดานสขุลกัษณะและการอนามยัสิง่แวดลอมจากการประกอบกจิการ  และ
การกระทําทุกอยางที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  และไดใหอํานาจแกเจาพนักงานทองถิ่น ในการควบคุม
ดูแลโดยการอนุญาตหรือไมอนุญาต การสั่งพักใชใบหรือเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อตองการใหประชาชนซึ่งหมายถึง 
ชมุชน  กลุมผูประกอบการ และกลุมคนงาน/ผูปฏบิตังิาน ใหไดอยูในสภาวะความเปนอยูทีเ่หมาะสมกับการดํารงชีพ  
ซึ่งก็คือ การจัดการใหการดํารงชีพของมนุษยอยูใน สภาวะที่สมดุล หรือเปนดุลยภาพแหงชีวิตกับสิ่งแวดลอม หรือ
เรียกวา “การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม” ซึ่งมีปจจัย หรือองคประกอบ 3 ประการท่ีจะตองทําใหอยูในสภาวะท่ีสมดุล
ตอกันและกัน คือ สิ่งแวดลอม  มลพิษหรือสิ่งที่ทําใหเกิดโรคและพฤติกรรมการปฏิบัติของมนุษย  

 ดงัน้ันปญหาในการจดัการของมนษุย  เพือ่ใหมกีารดาํรงชพีไดอยางเปนสขุ  มสีขุภาพและพลานามัยทีส่มบรูณ  
จงึตองมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม  มกีารคนควา  ศกึษา  วจิยั  คนหาเทคโนโลยีทีส่ะอาดในการผลิต
และเม่ือเกิดมลพษิหรอืส่ิงทีท่าํใหเกดิโรคข้ึน ตองมเีทคโนโลยีทีจ่ะปองกนัหรอืควบคุม  เพือ่มใิหมลพษิหรอืสิง่ทีท่าํให
เกิดโรคน้ันแพรกระจายจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย หรือสามารถบําบัดหรือกําจัดใหมลพิษหรือสิ่งที่
ทําใหเกิดโรคน้ันหมดส้ินไป หรืออยูในสภาพที่ไมสามารถเกิดปญหาตอสุขภาพของมนุษยในสังคมน้ันได

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535ไดกําหนดใหกิจกรรมหลายประเภทท่ีผูที่จะดําเนินการจะตองขอ
อนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนดําเนินการ  ซึ่งสวนใหญมักจะเปนกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอสาธารณชน  เชน 
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพหลายประเภทที่อาจกอใหเกิดนํ้าเสีย กลิ่นเนาเหม็น  รวมทั้งมลพิษอื่นๆ ที่เปน
อนัตรายตอสขุภาพ อกีประการหน่ึงกเ็พือ่เปนการปองกนัมใิหกจิกรรมตางๆเหลานีเ้กิดขึน้โดยปราศจากการควบคุม
และตองไดรับการตรวจสอบเก่ียวกับความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง  โครงสราง  อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช  รวม
ทั้งระบบปองกันหรือบําบัดของเสีย และกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  เปนตน กอนที่จะอนุญาตใหดําเนินกิจการ ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความม่ันใจหรือหลักประกันวา  กิจการเหลานี้จะไมกอเหตุเดือดรอนรําคาญหรืออันตรายตอสุขภาพของ
ประชาชน

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นคําขอ
 ช ั ั ิ ส

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ       วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท : 035-402279 (เวนวันหยุดราชการ)
เว็บไซด : www.borsuphan.go.th
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ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

1. ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
 ยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ
 ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พรอมดวยเอกสาร
 หลักฐานท่ีเก่ียวของ (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)
2. เจาหนาที่คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ           
 ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พรอมดวยเอกสาร        
 หลักฐานท่ีเก่ียวของ และตรวจสอบความ
 ครบถวนถูกตองของเอกสาร
 (กรณีเอกสารครบถวนถูกตอง ระยะเวลา  1 วัน) 
 (กรณีไมถูกตอง แจงใหผูประกอบการเพ่ือทราบ
 และแกไขภายในระยะเวลา 15 วัน  )
3. เจาหนาที่ ดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบ  
 กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
 (ระยะเวลา ภายใน 5 วัน)
4. เจาหนาที่จัดทําเอกสารรายงาน และเสนอความเห็น  
 ตอเจาพนักงานทองถิ่น(ระยะเวลา ภายใน 1 วัน)
5. เจาพนักงานทองถิ่น ออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือ  
 แจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
 อนุญาตทราบ
 (ระยะเวลา ภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับคําขอ)
6. เจาหนาที่แจงผลการอนุญาตใหผูขออนุญาตทราบ  
 (ระยะเวลา 1 วัน)
7. ผูขออนุญาต ติดตอรับใบอนุญาต พรอมชําระ  
 คาธรรมเนียม

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  หมวด 7 กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
ไมเกิน 30 วัน

ระยะเวลา
ใชร ย เวลาท้ังส้ิน ตามพร ราชบัญญัติการสาธ

ขั้นตอน หนวยงานรับผิดชอบ
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เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. แบบคําขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
4. ใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   จํานวน 1 ชุด
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณียื่นขอในนามนิติบุคคล ) จํานวน 1 ชุด

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ตองใช
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ หรือโทร 035-402279

การรับเรื่องรองเรียน

 ใ  ไ  ไ  ี่ 

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต  ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.2556

คาธรรมเนียม

ั  ี ใ  ั ั ิ
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ตัวอยางแบบฟอรมตางๆ

- แบบคํารองขอขอมูลขาวสารของราชการ
- แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  (แบบ สผส.1)
- หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ
- หนังสือมอบอํานาจ
- บันทึก (ป.ค. 14)
- แบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
- แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นไดโดยประจักษ
- แบบคําขอขึ้นทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)
- แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจําป (ภ.ร.ด.2)
- แบบแสดงภาษีปาย (ภ.ป.1)
- แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)
- แบบใบแจงการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ-การขุดดินและถมดิน
 พ.ศ. 2543
- แบบใบรับแจงการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติ-การขุดดินและถมดิน
 พ.ศ. 2543 (ด.2)
- แบบหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของท่ีดิน (ในกรณีเจาของท่ีดิน
 ใหบุคคลอื่นเปนผูแจงการขุดดิน/ถมดิน) (ด.3)
- หนังสือมอบอํานาจ (ใชในกรณีผูแจงการขุดดิน/ถมดนิ ใหบุคคลอื่นยื่นใบแจง   
 การขุดดิน/ถมดิน ตอเจาพนักงานทองถิ่น) (ด.4)
- หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ด.5)
- ใบแจงการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด.1)
- แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
- แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ÀÒ¤¼¹Ç¡
ตัวอยางแบบฟอรมตางๆ
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ตัวอยางแบบคํารองขอขอมูลขาวสารของราชการ
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ตัวอยางแบบคํารองขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (แบบ สผส.1)

ผลิกตอหนา 40
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ตัวอยางแบบคํารองขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (แบบ สผส.1)
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หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ
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หนังสือมอบอํานาจ
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บันทึก (ป.ค. 14)
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แบบคําขอขึ้นทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)
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แบบคําขอขึ้นทะเบียนพาณิชย หนา 2 (แบบ ทพ.)
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แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจําป (ภ.ร.ด.2)
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แบบแสดงภาษีปาย (ภ.ป.1)
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แบบแสดงภาษีปาย (ภ.ป.1)
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แบบหนังสือรับรองสิ่งปลูกสราง
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แบบใบแจงการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ-การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
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62 คูมอืประชาชนองคการบริหารสวนตําบลบอสพุรรณ62 คูมอืประชาชนองคการบริหารสวนตาํบลบอสพุรรณ

แบบใบแจงการขุดดนิหรือถมดินพระราชบัญญตั ิการขุดดนิและถมดิน พ.ศ. 2543 แบบ ขถด.1
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
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แบบฟอรมหนังสือรองทุกข - รองเรียน 


