คู่มือสาหรับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเรือ
อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
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คานา
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามมาตรา ๗ ได๎กาหนดให๎ “ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให๎การกระทาใดจะต๎องได๎รับอนุญาตผู๎อนุญาตจะต๎อง
จัดทาคูํมือสาหรับประชาชน” โดยมีเป้าหมายเพื่ออานวยความสะดวกแกํประชาชนลดระยะของประชาชนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให๎บริการของภาครัฐ สร๎างให๎เกิดความโปรํงใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช๎ดุลยพินิจ
ของเจ๎าหน๎าที่เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให๎ประชาชนทราบดังนั้น เพื่อให๎ประชาชนเข๎าใจและทราบขั้นตอนการ
ติดตํอราชการได๎อยํางถูกต๎องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘ เทศบาลตาบลกุดบากจึงได๎จัดทาคูํมือสาหรับประชาชนขึ้น
เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการติดตํอกับองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือตํอไป

(นางอนัญญา โชคอนันต์กูล)
ปลัดองค์การบริหารสํวนตาบล ปฏิบัติหน๎าที่
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

การขอรับข๎อมูลขําวสารทางราชการ
การรับเรื่องราวร๎องทุกข์
การขึ้นทะเบียนความพิการ
การขึ้นทะเบียนผู๎สูงอายุ
การขึ้นทะเบียนผู๎ป่วยเอดส์หรือภูมิคุ๎มกันบกพรํอง
การรับสมัครเด็กเพื่อข๎าเรียนในศูนย์เด็กเล็ก
การชํวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
การจัดเก็บภาษีบารุงท๎องที่
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดเก็บภาษีป้าย
การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
การจดทะเบียนพาณิชย์
การตํอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (น้ามันเชื้อเพลิง)
การรับรองสิ่งปลูกสร๎าง
การขออนุญาตจานํายสินค๎าในหรือทางสาธารณะ
การขอใบรับแจ๎งการขุดดินถมดิน
การขอติดตั้งมาตรน้า
การออกใบอนุญาตกํอสร๎างอาคาร/รื้อถอน/ดัดแปลง/เคลื่อนย๎าย
การออกหนังสือหนังสือรับรองการแจ๎งและใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหนํายอาหาร
การออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด และตํออายุใบอนุญาตฯ

๓
๕
๗
๙
๑๑
๑๓
๑๔
๑๖
๑๘
๒๐
๒๒
๒๔
๒๕
๒๙
๓๓
๓๕
๓๗
๓๙
๔๑
๔๔
๔๗

๓
งานที่ให้บริการ
การขอข๎อมูลขําวสารทางราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
สานักปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์ ๐๔๓–๗๓๑ – ๑๓๗
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ตามพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิได๎รู๎”
ของประชาชนในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารของราชการที่อยูํในความครอบครองของหนํวยงานของรัฐและกาหนด
หน๎าที่ของหนํว ยงานของรัฐ และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎ป ฏิบัติตาม โดยเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิ ดเป็นข๎อยกเว๎น
เทศบาลตาบลกุดบากมีศูนย์ขําสารไว๎บริการให๎แกํประชาชนสามารถเข๎ามาดูข๎อมูลขําวสารได๎ในวันทาการโดยมี
ผู๎ที่มีความประสงค์ขอข๎อมูลขําวสารสามารถยื่นคาร๎องขอข๎อมูลขําวสารได๎ที่สานัก ปลัด องค์การบริหารสํวน
ตาบลหนองเรือ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. กรอบคาร๎องตามแบบขอข๎อมูลขําวสาร
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๒. ยื่นคาร๎องขอข๎อมูลขําวสาร
(ระยะเวลา ๑ นาที)
๓. เสนอเรื่องตํอผู๎บังคับบัญชา
เพื่ออนุมัติสั่งการ
(ระยะเวลา ๑๐ นาที)
๔. สํงเรื่องให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดาเนินการ
เพื่อค๎นหาข๎อมูล
1. ชี้แจงเหตุผลข๎อมูลที่เปิดเผยได๎และไมํได๎
(ระยะเวลา ๑๕ นาที)
๕. รับเอกสาร
คัดถํายสาเนา/รับรองสาเนาถูกต๎อง
(ระยะเวลา ๓๐ นาที)
๖. ชาระคําธรรมเนียม
(ระยะเวลา ๕ นาที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
สานักปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
สานักปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
สานักปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
งานนิติกร สานักองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
สานักปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ

กองคลัง

๔
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. แบบฟอร์มคาร๎องขอข๎อมูลขําวสารของทางราชการ
ค่าธรรมเนียม
สาเนาเอกสาร A ๔
คํารับรองสาเนาถูกต๎อง A ๔

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
ฉบับละ ๑ บาท
ฉบับละ ๕ บาท

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างตนสามารถติดตํอร๎องเรียนได๎ที่ สานักปลัดองค์การ
บริหารสํวนตาบลหนองเรือ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๓๑-๑๓๗หรือทางเว็บไซด์www.nongruea.go.thตู๎แสดงความ
คิดเห็น

๕
งานที่ให้บริการ
การรับเรื่องราวร๎องเรียน ร๎องทุกข์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
งานนิติการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์๐๔๓–๗๓๑ – ๑๓๗
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
การร๎องเรี ย นร๎องทุกข์ เป็ น เรื่ องที่ประชาชนขอให๎ ชํวยเหลือ แก๎ไข บรรเทาความเดือดร๎อน หรือ
ตรวจสอบข๎อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได๎รับความเดือดร๎อน ความไมํเป็นธรรม หรือ พบเห็นการกระทาผิด
กฎหมายและรวมถึงความขัดแย๎งระหวํางประชาชนกับประชาชน วิธีการยื่นเรื่องการร๎องทุกข์ของเทศบาล
ตาบลกุดบาก สามารถยื่นหนังสือได๎ที่
๑. สานักงานปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
๒. ตู๎รับฟังความคิดเห็น
๓. เว็บไซด์ www.nongruea.go.th
๔. เวทีประชาคม
๕. ทางไปรษณีย์
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้ผิดชอบ
๑.รับเรื่องราวร๎องเรียนทุกข์ผํานชํองทางดังนี้
สานักปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
๑.๑ ยื่นเอกสารด๎วยตนเอง
๑.๒ ตู๎แสดงความคิดเห็น
๑.๓ เว็บไซด์ขององค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
๑.๔ เวทีประชาคม
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๒.แจ๎งเรื่องไปยังหนํวยงานผู๎รับผิดชอบ
(ระยะเวลา ๑๐ นาที)
๓.เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบข๎อเท็จจริง ณ สถานที่ที่กํอให๎เกิดปัญหาข๎อร๎องเรียน ร๎องทุกข์
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)
๔.รายงานผู๎บริหารเพื่อแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข๎อเท็จจริง
(ระยะเวลา ๒๐ นาที)
๕.ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก๎ไขปัญหา
(ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง)

๖
๖.แจ๎งให๎ผู๎ประกอบการดาเนินการแก๎ไขตามคาแนะนาของเจ๎าหน๎าที่
(ระยะเวลา ๔ วัน)
๗.ตอบกลับผู๎ร๎องเรียน ร๎องทุกข์
(ระยะเวลา ๗ วัน)
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ๗ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
ไมํมีเอกสารประกอบ
ค่าธรรมเนียม
ไมํเสียคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎องตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ สานักปลัด
องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ โทรศัพท์๐๔๓–๗๓๑–๑๓๗ , ทางเว็บไซด์ www.nongruea.go.th ตู๎
แสดงความคิดเห็น

๗
งานที่ให้บริการ
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
งานพัฒนาชุมชน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์๐๔๓–๗๓๑ – ๑๓๗
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ให๎ผู๎พิการหรือผู๎แทนโดยชอบธรรมของผู๎พิการมาลงทะเบียนและ
ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ซึ่งผู๎พิการจะได๎รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการในปีงบประมาณ
ถัดไป
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
๑.มีสัญชาติไทย
๒.มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
๓.มีภูมลิ าเนาอยูํในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ ตามทะเบียนบ๎าน
๔.ไมํเป็นบุคคลซึ่งในความอุปาการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้ผิดชอบ
๑.เขียนคาร๎องขอขึ้นทะเบียนผู๎พิการ
งานพัฒนาชุมชน
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๒.ตรวจสอบเอกสาร
งานพัฒนาชุมชน
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๓.ประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู๎พิการงานพัฒนาชุมชน
(ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม)
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๐ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑.บัตรประจาตัวผู๎พิการ พร๎อมสาเนา
จานวน ๑ ชุด
๒.บัตรประจาตัวประชาชน (ในกรณีเป็นเด็กใช๎สูติบัตร) พร๎อมสาเนา
จานวน ๑ ชุด
๓.ทะเบียนบ๎านฉบับจริง พร๎อมสาเนา
จานวน ๑ ชุด
๔.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธกส.) กรณีโอนเงินเข๎าบัญชี
๕.หนังสือมอบอานาจ กรณีให๎ผู๎อื่นดาเนินการแทน
(กรณีผู๎อื่นยื่นคาขอแทนผู๎พิการ ใช๎หลักฐานของผู๎ยื่นคาขอแทนตามข๎อ ๑ และ ๒ ด๎วย)

๘
ค่าธรรมเนียม
ไมํเสียคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎องตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองสวัสดิการ
สั ง คมองค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบลหนองเรื อ
โทรศั พ ท์ ๐ ๔๓–๗๓๑ – ๑๓๗, ตํ อ ๒๑ ทางเว็ บ ไซด์
www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๙
งานที่ให้บริการ
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎อายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
งานพัฒนาชุมชน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์๐๔๓–๗๓๑ – ๑๓๗
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ โดยผู๎สูงอายุหรือผู๎แทนมายื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑.มีสัญชาติไทย
๒.มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๓.มีภูมิลาเนาอยูํในเขตเทศบาลตาบลกุดบากตามทะเบียนบ๎าน
๔.ไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต.
ได๎แกํ ผู๎รั บ เงิน บาเหน็ จ เบี้ ย หวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลั กษณะเดียวกัน ผู๎ สู งอายุที่อยูํในสถาน
สงเคราะห์ ข องรั ฐ หรื อ องค์ก รปกครองสํ ว นท๎อ งถิ่ น ผู๎ ที่ ไ ด๎ รั บ เงิ น เดื อ น คํ า ตอบแทน รายได๎ ป ระจ า หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนอยํางอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดให๎เป็นประจา ยกเว๎นผู๎พิการและผู๎ป่วย
เอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํา ยเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘
การยื่นเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ กาหนดให๎ผู๎สูงอายุรายใหมํ ( ๕๙ ปี บริบูรณ์
เกิดระหวํางวันที่ ๑ ตุลาคม ..........ถึง ๓๐ กันยายน................) มาขึ้นทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนของทุก
ปี โดยมีสิทธิรับเงินในเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้ผิดชอบ
๑.เขียนคาร๎องขอขึ้นทะเบียนผู๎สูงอายุ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๒.ตรวจสอบเอกสาร
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๓.ประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู๎พิการงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
(ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม)

๑๐
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๐ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑.บัตรประจาตัวประชาชน พร๎อมสาเนา
จานวน ๑ ชุด
๒.ทะเบียนบ๎านฉบับจริง พร๎อมสาเนา
จานวน ๑ ชุด
๓.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธกส.) พร๎อมสาเนา
จานวน ๑ ชุด
กรณีโอนเงินเข๎าบัญชี
๔.หนังสือมอบอานาจ กรณีให๎ผู๎อื่นดาเนินการแทน
(กรณีผู๎อื่นยื่นคาขอแทนผู๎พิการ ใช๎หลักฐานของผู๎ยื่นคาขอแทนตามข๎อ ๑ และ ๒ ด๎วย)
ค่าธรรมเนียม
ไมํเสียคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎องตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ สานักงาน
องค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบลหนองเรื อ โ ทรศั พ ท์ ๐๔๓ –๗๓๑ – ๑๓๗ , ตํ อ ๒๑ ทางเว็ บ ไซด์
www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๑๑
งานที่ให้บริการ
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ผู๎ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ๎มกันบกพรํอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
งานพัฒนาชุมชน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์๐๔๓–๗๓๑ – ๑๓๗
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ๎มกันบกพรํอง คือผู๎ป่วยที่แพทย์
ได๎รับรอง และทาการวินิจฉัยแล๎ว และมีชื่อในเขตเทศบาลตาบลกุดบาก โดยสามารถยื่นเอกสารได๎ด๎วยตนเอง
หรือมอบอานาจให๎ผู๎อื่นแทนได๎ โดยสามารถขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์ได๎ ที่สานักงานองค์การบริหาร
สํ ว นต าบลหนองเรื อ ทุ กวัน ทาการ เมื่อ เจ๎ า หน๎า ที่ตรวจสอบคุ ณสมบัติแ ละเสนอผู๎ บริ ห ารเพื่อ อนุมั ติผู๎ ขึ้ น
ทะเบียนจะได๎รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้ผิดชอบ
๑.เขียนคาร๎องขอขึ้นทะเบียนผู๎ป่วยเอดส์
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๒.ตรวจสอบเอกสาร
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๓.ออกตรวจสอบข๎อเท็จจริง งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
(ระยะเวลา ๔ วัน)
๔.บันทึกเสนอผู๎บังคับบัญชา
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
(ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนที่ขอ)
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ๕ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑.บัตรประจาตัวประชาชน พร๎อมสาเนา
จานวน ๑ ชุด
๒.ทะเบียนบ๎านฉบับจริง พร๎อมสาเนา
จานวน ๑ ชุด
๓.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธกส.) พร๎อมสาเนา
จานวน ๑ ชุด กรณีประสงค์รับเงินผํานบัญชีธนาคาร
๔.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ (แพทย์ต๎องระบุวําเป็นผู๎ติดเชื้อเอดส์)
๕.หนังสือมอบอานาจ กรณีให๎ผู๎อื่นดาเนินการแทน
(กรณีผู๎อื่นยื่นคาขอแทนผู๎พิการ ใช๎หลักฐานของผู๎ยื่นคาขอแทนตามข๎อ ๑ และ ๒ ด๎วย)

๑๒
ค่าธรรมเนียม
ไมํเสียคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎องตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่กองสวัสดิการ
สั ง คมองค์ก ารบริ ห ารสํ ว นตาบลหนองเรื อ โทรศั พท์ โ ทรศั พท์ ๐ ๔๓– ๗๓๑ – ๑๓๗,ตํ อ ๒๑ ทางเว็ บไซด์
www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๑๓
งานที่ให้บริการ
รับสมัครเด็กเพื่อเข๎าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์ ๐๔๓– ๗๓๑ – ๑๓๗
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
๑.เด็กที่ส มัครต๎องมีภูมิล าเนาหรื ออาศัยอยูํในเขตองค์การบริห ารสํ ว นตาบลหนองเรือ และพื้นที่
ใกล๎เคียง
๒.เด็กที่สมัครต๎องมีอายุครบ ๒ปี -๕ ปีบริบูรณ์
๓.เด็กที่สมัครต๎องเป็นเด็กมี สุขภาพรํางกายแข็งแรงไมํเป็นโรคติดตํอร๎ายแรงหรือโรคอื่นๆที่ทาให๎เป็น
อุปสรรคตํอการเรียน
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑.กรอกข๎อมูลใบสมัคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/กองการศึกษา
(ระยะเวลา ๕นาที)
๒.เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/กองการศึกษา
(ระยะเวลา ๑๐ นาที)
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๕ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑.ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข๎อความสมบูรณ์แล๎ว
๒.ทะเบียนบ๎าน (ฉบับจริง) พร๎อมสาเนา
จานวน ๑ฉบับ
๓.สูติบัตร (ฉบับจริง) พร๎อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๔.รูปถําย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ ใบ
๕.ต๎องนาเด็กมาแสดงตนในวันยื่นใบสมัคร
๖.สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์
ค่าธรรมเนียม
ไมํมีคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎ า การให๎ บ ริ ก ารไมํ เ ป็ น ไปตามข๎ อ งตกลงที่ ร ะบุ ไ ว๎ ข๎ า งต๎ น สามารถติ ด ตํ อ เพื่ อ ร๎ อ งเรี ย นได๎ ที่ กอง
การศึ ก ษา องค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบลหนองเรื อ โทรศั พ ท์ ๐ ๔๓– ๗๓๑ – ๑๓๗,ตํ อ ๒๑ ทางเว็ บ ไซด์
www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๑๔
งานที่ให้บริการ
การชํวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
๑.สานักงานองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ทุกวัน
โทรศัพท์ ๐๔๒– ๗๘๔ – ๐๑๕
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒.วิทยุสื่อสาร
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓.กู๎ชีพกู๎ภัย โทร.
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๔.ศูนย์นเรนทร โทร. ๑๖๖๙
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๕.งานป้องกันสายตรงดับเพลิง โทร. ๐๘๗– ๘๗๘–๓๑๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ (๑)
(๕)(๙)ให๎เทศบาลตาบลมีหน๎าที่รักษาความสงบเรียบร๎อยและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “สาธารณภัย”
หมายความวําอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัย ภัยแล๎งโรคระบาดในมนุษย์โรคระบาดสัตว์โรคระบาดสัตว์น้าการระบาด
ของศัตรูพืชตลอดจนภัยอื่นๆอันมีผลกระทบตํอสาธารณชนไมํ วําจะเกิด จากธรรมชาติ หรือมีผู๎ทาให๎เกิดขึ้น
อุบัติเหตุห รือเหตุอื่นใดซึ่งกํอให๎ เกิดอันตรายแกํรํางกายของประชาชนหรือความเสี ยหายแกํทรัพย์ สินของ
ประชาชน เทศบาลตาบลกุดบากเป็นหนํวยงานของรัฐ มีหน๎าที่ให๎ความชํวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นประชาชนในพื้นที่แจ๎งเหตุดังกลําวได๎ ที่ทาการองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้ผิดชอบ
๑.รับแจ๎งเหตุสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงานทันที
สานักปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
๒.รายงานผู๎บังคับบัญชาและงานป้องกันสาธารณภัย สานักปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ให๎ความชํวยเหลือทันที
๓.ประสานหนํวยที่เกี่ยวข๎อง
สานักปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ระยะเวลา
ให๎บริการทันที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต๎องใช๎
ภาพถําย (กรณีไมํใชํกรณีฉุกเฉิน)

๑๕
ค่าธรรมเนียม
ไมํมีคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎องตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ สานักงาน
องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือโทรศัพท์๐๔๒– ๗๘๔ – ๐๑๕, โทรศัพท์๐๔๓– ๗๓๑ – ๑๓๗,ตํอ ๒๑ ทาง
เว็บไซด์ www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๑๖
งานที่ให้บริการ
ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม
องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดราชการกาหนด)
โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๓๑-๑๓๗ ตํอ ๒๓
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐น.และ ๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
๑.สถานประกอบกิ จ การต๎ อ งต๎ อ งอยูํ หํ า งจากชุ ม ชนวั ด ศาสนา สถาน โบราณสถาน โรงเรี ย น
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลหรือสถานที่อื่น ตามกฎหมายวําด๎วยโรงงานและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้
ในกรณีที่สถานประกอบการที่ไมํเข๎าขํายเป็นโรงงานสถานประกอบการนั้น จะต๎องมีสภาพที่ตั้ง ตามที่เจ๎าหน๎าที่
พนักงานท๎องถิ่น โดยคาแนะนาของพนักงานสาธารณสุขประกาศ กาหนดโดยคานึงถึงลักษณะและประเภท
ของการประกอบกิจ การของสถานประกอบกิจการ นั้นๆซึ่งอาจกํอให๎ เกิดอันตรายตํอสุ ขภาพอนามัยของ
ประชาชนหรือกํอเหตุราคาญด๎วย
๒.สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกํ อให๎เกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน
มลพิษทางอากาศมลพิษทางน้าของเสียอันตรายหรือมีการใช๎สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต๎องดาเนินการ
ควบคุมและป้องกันมิให๎เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรือเป็นอันตราย ตํอสุขภาพของคนงานและผู๎อาศัย
บริเวณใกล๎เคียง
๓. ในการออกใบอนุญาตเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให๎ผู๎รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายตํอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว๎โดยทั่วไปก็ได๎
๔. ใบอนุญาตใช๎ได๎สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แหํงเดียว
๕. ใบอนุญาตที่ออกให๎ มีอายุ ๑ ปี นับแตํวันที่ออกใบอนุญาตและให๎ใช๎ได๎เพี ยงในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลกุดบากเทํานั้น
๖. การขอตํออายุใบอนุญาต จะต๎องยื่นคาขอกํอนใบอนุญาตสิ้ นอายุเมื่อได๎ยื่นคาขอพร๎อมกับเสี ย
คําธรรมเนียมแล๎ว ให๎ประกอบกิจการตํอไปได๎จนกวําเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นจะสั่งไมํตํออายุใบอนุญาต
๗. ผู๎ได๎รับใบอนุญาตต๎องแสดงใบอนุญาตไว๎โดยเปิดเผยและเห็นได๎งําย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ผู๎ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตฯ พร๎อมเอกสาร
(ระยะเวลา ๕ นาที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองสาธารรณสุขและสิ่งแวดล๎อม

๑๗
๒. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๓. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบข๎อเท็จจริง ณ สถานประกอบการ เจ๎าพนักงานสาธารณสุขหรือ
(ระยะเวลา ๑ วัน)ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย
๔. ออกใบอนุญาต
กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล๎อม
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๕. ชาระคําธรรมเนียม
งานจัดเก็บรายได๎กองคลัง
(ระยะเวลา ๒ นาที)
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ๔ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
๒. สาเนาทะเบียนบ๎าน
๓. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนจากัดกรณีเป็นนิติบุคคล
๔. หนังสือมอบอานาจพร๎อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านที่รับรองความ
ถูกต๎องของผู๎อานาจและผู๎รับมอบอานาจกรณีผู๎ขอใบอนุญาตไมํสามารถยื่นคาขอได๎ด๎วยตนเอง
๕. สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
๖. ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีตํออายุใบอนุญาต
๗. เอกสารแจ๎งการแจ๎งความตํอสถานีตารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทาลาย
๘. ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองแจ๎งเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ
๙. แผนที่แสดงบริเวณสถานที่ประกอบกิจการ
๑๐. อื่น ๆ ตามที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นเห็นสมควร
ค่าธรรมเนียม
อัตราคําธรรมเนียมท๎ายข๎อ บัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ สานักงาน
องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ โทรศัพท์๐๔๒ – ๗๘๔ – ๐๑๕ โทรศัพท์๐๔๓– ๗๓๑ – ๑๓๗,ตํอ ๒๑
ทางเว็บไซด์ www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๑๘
งานที่ให้บริการ
การจัดเก็บภาษีบารุงท๎องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได๎ กองคลัง องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
๑. รับชาระภาษีที่ องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
๒. ออกบริการตามแผนภาษีที่กาหนด
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
๓. โทรศัพท์ ๐๔๓ – ๗๓๑ – ๑๓๗ ตํอ ๑๖
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชาระภาษี
ภาษีที่จัดเก็บจากเจ๎าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบารุงท๎องที่ที่ดินที่
ต๎องเสียภาษีบารุงท๎องที่ ได๎แกํ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไมํวําจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยูํในที่ดินที่ไมํเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต๎องเสียภาษีบารุงท๎องที่
ได๎แกํ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด๎วย โดยไมํเป็นที่ดินที่เจ๎าของที่ดินได๎รับการยกเว๎นภาษีหรืออยูํ
ในเกณฑ์ลดหยํอน
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. รับยื่นแบบ/ลงรับ/คานวณภาษี
งานจัดเก็บรายได๎
ตรวจสอบ/ประเมินภาษี/แจ๎งประเมินภาษี
กองคลัง
(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)
๒. รับชาระภาษี/ออกใบเสร็จรับเงิน
งานจัดเก็บรายได๎
(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)
กองคลัง
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๐ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. สาเนาโฉนดที่ดิน นส.๓ หรือ นส.๓ก
๒. สาเนาบัตรประชาชน
๓. สาเนาทะเบียนบ๎าน
๔. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให๎ผู๎อื่นทาการแทน)
๕. ใบเสร็จรับเงินปีที่แล๎ว (ถ๎ามี)

๑๙
การยื่นอุทธรณ์
ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีบารุงท๎องที่ได๎รับแจ๎งการประเมินแล๎ว ถ๎าเห็นวําไมํถูกต๎องให๎ยื่นคาร๎องอุทธรณ์ตํอ
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามแบบ ภ.บ.ท.๑๒ ภายใน ๓๐ วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งการประเมิน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. แบบ ภ.บ.ท.๙ (หนังสือแจ๎งการประเมิน)
๒. แบบ ภ.บ.ท.๑๒ (หนังสือขออุทธรณ์การตีราคาปานกลางที่ดินหรือการประเมินภาษีบารุงท๎องที่)
๓. สาเนาบัตรประชาชน
๔. สาเนาทะเบียนบ๎าน
ค่าธรรมเนียม
อัตราภาษี
ไรํละ๔บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎ บริ การไมํเป็น ไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองคลั ง
ส านั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบลหนองเรื อ โทรศั พ ท์ ๐ ๔๓– ๗๓๑ – ๑๓๗,ตํ อ ๒๑ ทางเว็ บ ไซด์
www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๒๐
งานที่ให้บริการ
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได๎ กองคลัง องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
๑. รับชาระภาษีที่ องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
๒. ออกบริการตามแผนภาษีที่กาหนด
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
๓. โทรศัพท์ ๐๔๓–๗๓๑– ๑๓๗ ตํอ ๑๖
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชาระภาษี
ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่น ๆ กับที่ที่ใช๎ประโยชน์อยํางตํอเนื่องไปกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร๎างนั้นทรัพย์สินที่ต๎องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได๎แกํ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎าง และที่ดินซึ่งใช๎
ตํอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร๎างนั้น และในปีที่ผํานมาได๎มีการใช๎ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เชํน ให๎เชํา ใช๎
เป็นที่ทาการ ค๎าขาย ที่ไว๎สินค๎า ที่ประกอบอุตสาหกรรม ให๎ญาติ บิดา มารดาบุตร หรือผู๎อื่นอยูํอาศัย หรือใช๎
ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได๎และไมํเข๎าข๎อยกเว๎นตามกฎหมาย
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. รับยื่นแบบ/ลงรับ/คานวณภาษี
กองคลัง งานจัดเก็บรายได๎
(ตรวจสอบ/ประเมินภาษี/แจ๎งประเมินภาษี
(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)
๒. รับชาระภาษี/ออกใบเสร็จรับเงิน
กองคลัง งานจัดเก็บรายได๎
(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๐ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. สาเนาบัตรประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ๎าน
๓. สัญญาเชํากรณีเชํา
๔. สาเนาทะเบียนบ๎านพาณิชย์ (ถ๎ามี)
๕. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไมํสามารถติดตํอด๎วยตนเองได๎)
๖. แผนที่ตั้งพอสังเขป
๗. อื่นๆ

๒๑
การยื่นอุทธรณ์
เมื่อผู๎รับการประเมินได๎รับใบแจ๎งการประเมินคําภาษีแล๎ว ไมํพอใจในการประเมินคําภาษี ให๎ยื่นคาร๎อง
ขอให๎พิจารณาการประเมินคําภาษีใหมํภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตํวันที่ได๎รับแจ๎งการประเมินภาษี(ภ.ร.ด.๘)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. แบบ ภ.ร.ด.๘ (ใบแจ๎งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
๒. แบบภ.ร.ด.๙ (คาร๎องขอให๎พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
๓. สาเนาบัตรประชาชน
๔. สาเนาทะเบียนบ๎าน
ค่าธรรมเนียม
อัตราภาษี
ขึ้นอยูํกับพื้นที่ ที่ใช๎ประโยชน์ในการประกอบกิจการในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ กาหนดไว๎
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎ บริ การไมํเป็น ไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองคลั ง
สานักงานองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ โทรศัพท์ ๐๔๓–๗๓๑–๑๓๗ ตํอ ๑๖ โทรศัพท์๐๔๓– ๗๓๑ –
๑๓๗,ตํอ ๒๑ ทางเว็บไซด์ www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๒๒
งานที่ให้บริการ
การจัดเก็บภาษีป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได๎ กองคลัง องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
๑. รับชาระภาษีที่ งานจัดเก็บรายได๎
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
๒. ออกบริการตามแผนภาษีที่กาหนด
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
๓. โทรศัพท์ ๐๔๓–๗๓๑– ๑๓๗ ตํอ ๑๖
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชาระภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ กาหนดให๎ผู๎เป็นเจ๎าของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย
ภาษีป้าย ตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ณ ที่ทาการเทศบาล การกาหนดชาระภาษี นับจากได๎รับ
การแจ๎งการประเมินภายใน ๑๕ วัน กรณีที่มีการประเมินภาษีป้าย ตั้งแตํ ๓,๐๐๐ บาทเป็นต๎นไป ผู๎เสียภาษี
สามารถผํอนชาระเป็นงวด ๆ เทํา ๆ กันได๎ แตํต๎องยื่นคาขอผํอนชาระกํอนครบกาหนดเวลาที่ต๎องชาระภาษี
การชาระภาษีเกินกาหนดเวลา หรือยื่นแบบเกินกาหนดต๎องเสียเงินเพิ่ม ตามกฎหมายกาหนด การประเมิน
ภาษีป้าย ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว๎ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑.รับยื่นแบบ/ลงรับ/คานวณภาษี
งานจัดเก็บรายได๎
ตรวจสอบ/ประเมินภาษี/แจ๎งประเมินภาษี
กองคลัง
(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)
๒. รับชาระภาษี/ออกใบเสร็จรับเงิน
งานจัดเก็บรายได๎
(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)
กองคลัง
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๐ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. สาเนาทะเบียนบ๎าน
๒. สาเนาบัตรประชาชน
๓. สัญญาเชํา (กรณีเชํา)
๔. รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ลักษณะข๎อความ และขนาดรูปรํางของป้าย
๕. สาเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ๎ามี)
๖. หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ)
๗. แผนที่ตั้งพอสังเขป

๒๓
การยื่นอุทธรณ์
ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีป้ายได๎รับแจ๎งการประเมินแล๎ว ถ๎ า เห็ น วํ า ไมํ ถู ก ต๎ อ งให๎ ยื่ น ค าร๎ อ งอุ ท ธรณ์ ตํ อ
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามแบบ ภ.ป.๔ ภายใน ๓๐ วัน นับแตํวันที่ได๎รับการแจ๎งการประเมิน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. แบบ ภ.ป.๓ (หนังสือแจ๎งการประเมินภาษีป้าย)
๒. แบบ ภ.ป.๔ (หนังสืออุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย)
๓. สาเนาบัตรประชาชน
๔. สาเนาทะเบียนบ๎าน
ค่าธรรมเนียม
อัตราภาษี
ฐานภาษีและอัตรา คือเนื้อที่ของป้ายและประเภทของป้ายรวมกัน ถ๎าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกาหนดได๎
การคานวณพื้นที่ป้ายให๎เอาสํวนกว๎างที่สุดคูณด๎วยสํวนยาวที่สุดเป็นขอบเขตของป้าย ถ๎าเป็นป้ายที่ไมํมีขอบเขต
กาหนดได๎ให๎ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูํริมสุดเป็นขอบเขตสาหรับกาหนดสํวนที่กว๎างที่สุดและ
ยาวที่สุ ด แล๎ว คานวณเป็นตารางเซนติเมตร เศษของ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตรถ๎าเกินครึ่งให๎นับเป็น ๕๐๐
เซนติเมตร ถ๎าต่ากวําปัดทิ้ง ประกอบกับประเภทของป้าย คานวณเป็นคําภาษีป้ายที่ต๎องชาระ โดยกาหนด
อัตราภาษีป้ายดังนี้
(๑) ป้ายที่มีอักษรไทยล๎วน คิดอัตรา ๓ บาท ตํอ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
(๒) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตํางประเทศและหรือปนกั บภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให๎คิดอัตรา
๒๐ บาท ตํอ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
(๓) ป้ายดังตํอไปนี้ให๎คิดอัตรา ๔๐ บาท ตํอ ๕๐๐ ตาราวเซนติเมตร
(ก) ป้ายที่ไมํมีอักษรไทย ไมํวําจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไมํ
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางสํวน หรือทั้งหมดอยูํใต๎หรือต่ากวําอักษรตํางประเทศ
(๔) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก๎ไขพื้นที่ป้าย ข๎อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสํวน ในป้ายที่ได๎เสียภาษีแล๎ว
อันเป็นเหตุให๎ต๎องเสียภาษี ป้ายเพิ่มขึ้น ให๎คิดอัตราตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล๎วแตํกรณี และให๎เสีย
เฉพาะจานวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
(๕) ป้ายทุกประเภทเมื่อคานวณพื้นที่ของป้ ายแล๎วถ๎ามีอัตราที่ต๎องเสียภาษีต่ากวําป้ายละ ๒๐๐ บาท ให๎
เสียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎ บริ การไมํเป็น ไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองคลั ง
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร สํ ว น ต า บ ล ห น อ ง เ รื อ โ ท ร ศั พ ท์ ๐ ๔ ๓ – ๗ ๓ ๑ – ๑ ๓ ๗ , ตํ อ ๒ ๑ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์
www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๒๔
งานที่ให้บริการ
การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
๑. มายื่นขอใช๎บริการที่ งานจัดเก็บรายได๎
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรศัพท์ ๐๔๓–๗๓๑– ๑๓๗
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริการ
ตามเทศบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๓
ด๎วยการควบคุมกิจการรั บทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได๎รับ
ประโยชน์ตอบแทนด๎วยการคิดคําบริการ โดยให๎ชาระคําธรรมเนียมตามบัญชีอัตราคําธรรมเนียม
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. รับเอกสาร/ตรวจสอบเอกสาร
งานสุขาภิบาล
เขียนคาขอใช๎บริการจัดเก็บมูลฝอย
กองสาธารณสุขฯ
(ระยะเวลา ๓ นาที/ราย)
๒. แจ๎งรถขยะเก็บมูลฝอย
งานสุขาภิบาล
กองสาธารณสุขฯ
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๓ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. สาเนาทะเบียนบ๎าน
๒. สาเนาบัตรประชาชน
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎ า การให๎ บ ริ ก ารไมํ เ ป็ น ไปตามข๎ อ ตกลงที่ ร ะบุ ไ ว๎ ข๎ า งต๎ น สามารถติ ด ตํ อ เพื่ อ ร๎ อ งเรี ย น ได๎ ที่ กอง
สาธารณสุ ข ฯ องค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบลหนองเรื อ โทรศั พ ท์ ๐ ๔๓– ๗๓๑ – ๑๓๗,ตํ อ ๒๑ ทางเว็ บ ไซด์
www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๒๕
งานที่ให้บริการ
การจดทะเบียนพาณิชย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได๎ กองคลัง องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
๑. รับจดทะเบียนพาณิชย์ที่งานจัดเก็บรายได๎
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรศัพท์ ๐๔๓–๗๓๑– ๑๓๗ ตํอ ๑๖
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชยกิจ หมายถึง กิจการในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการ
อยํางอื่นที่เป็นการค๎า วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบ
หลัดฐานของผู๎ประกอบพาณิชย์กิจที่ถูกต๎องเชื่อถือได๎ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและสงเสริมด๎านการพาณิชย์
และการอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นการสงเสริมด๎านการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นการสงเสริม
เศรษฐกิจของประเทศให๎ก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น ผู๎ประกอบกิจสามารถใช๎เป็นหลักฐานในทางการค๎าได๎
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑.กรอกแบบคาขอ/ตรวจสอบหลักฐาน
งานจัดเก็บรายได๎
(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)
กองคลัง
๒. ออกใบทะเบียนพาณิชย์
งานจัดเก็บรายได๎
(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)
กองคลัง
๓. ออกใบเสร็จ/ชาระคําธรรมเนียม
งานจัดเก็บรายได๎
(ระยะเวลา ๒ นาที/ราย
กองคลัง
๔. ลงทะเบียนคุม
งานจัดเก็บรายได๎
(ระยะเวลา ๒ นาที/ราย)
กองคลัง
ระยะเวลา
ใช๎เวลาทั้งสิ้น ๑๕ นาที
เอกสารประกอบคาจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ทะเบียนบ๎านของเจ๎าของหรือผู๎จัดการ
๒. หนังสือให๎ความยินยอมให๎ใช๎สถานที่ตั้งสานักงานใหญํ
๓. สาเนาทะเบียนบ๎านที่แสดงให๎เห็นวําผู๎ให๎ความยินยอมเป็นเจ๎าบ๎านหรือผู๎ขอเลขที่บ๎านหรือสาเนาสัญญาเชํา
หรือเอกสารสิทธิ์ อยํางอื่นที่ผู๎เป็นเจ๎าของกรรมสิทธิ์ให๎ความยินยอม(กรณีเชําชํวงต๎องแนบสัญญาเชําชํวง)

๒๖
๔. แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแหํงใหญํและสถานที่สาคัญบริเวณใกล๎เคียงโดยสังเขป
๕. หนังสือมอบอานาจ/สาเนาบัตรประจาตัวผู๎รับมอบอานาจ (ถ๎ามี)
๖. กรณีประกอบพาณิชย์กิจการขายหรื อให๎เชํา แผํนซีดี แถบบันทึก วีดี ทัศน์ ดีวีดี หรือแผํนวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให๎สํงสาเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให๎เป็นผู๎จาหนํายหรือให๎เชํา
สินค๎าดังกลําวจากเจ๎าของลิขสิทธิ์ของสินค๎าที่ขายหรือให๎เชํา หรือสาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร
หรือหลักฐานการซื้อขายจากตํางประเทศ
๗. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค๎าอัญมณี หรือเครื่องประดับ ซึ่งประดับด๎วยอัญมณี ต๎องดาเนินการและให๎สํง
เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
๗.๑ ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจานวนเงินทอนโดยเชิญผู๎ประกอบพาณิชยกิจมาให๎ข๎อเท็จจริงของ
แหลํงที่มาของเงินทอน หรือชี้แจงเป็นหนังสือ พร๎อมแนบหลักฐานดังกลําวแทนก็ได๎
๗.๒ หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ๎นสํวนจาพวกไมํจากัดความรับผิดกรรมการผู๎มีอานาจ
ของห๎างหุ๎นสํวนหรือบริษัทแล๎วแตํกรณี
๘. กรณีเป็นห๎างหุ๎นสํวนสามัญ คณะบุคคลหรือกิจการรํวมค๎า ให๎แนบหนังสือสัญญาจัดตั้ง ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ
คณะบุคคลหรือกิจการรํวมค๎า
๙. กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ให๎แนบสาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
๑๐. กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตํางประเทศให๎แนบเอกสารเพิ่มเติม
๑๐.๑ สาเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งมีรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุที่ประสงค์ ทุน ที่ตั้ง
สานักงานรายชื่อกรรมการ และอานาจกรรมการ
๑๐.๒ หนังสือแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบดาเนินกิจการในประเทศ
๑๐.๓ ใบอนุญาตทางานของผู๎รับผิดชอบดาเนินกิจการในประเทศ (กรณีเป็นบุคคลตํางด๎าว)
๑๐.๔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตํางด๎าว หรือหนังสือรับรองการใช๎สิทธิ์ตามสนธิสัญญา (ถ๎ามี)
๑๑. กรณีเป็นห๎างหุ๎นสํวนจดทะเบียน บริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด ให๎แนบสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนที่ระบุวัตถุประสงค์ตามที่ขอจดทะเบียน
๑๒. กรณีเป็นการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให๎สํงเอกสารเพิ่มเติม คือ รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซด์ที่
ใช๎ในการประกอบกิจการ (ถ๎ามีหลายเว็บไซด์ ให๎กรอกเว็บไซด์ละ ๑ แผํน)
เอกสารประกอบคาจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ)
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องการใช้
๑. สาเนาบัตรประจาตัว/ทะเบียนบ๎านของเจ๎าของหรือผู๎จัดการ ตามแตํกรณี
๒. ใบทะเบียนพาณิชย์
๓. สาเนาหลักฐานที่ตั้ง สานักงานแหํงใหญํ (ใช๎ในกรณีแก๎ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแหํงใหญํ) ได๎แกํ
๓.๑ หนังสือให๎ความยินยอมให๎ใช๎สถานที่ตั้งสานักงานแหํงใหมํ
๓.๒ สาเนาทะเบียนบ๎านที่แสดงให๎เห็นวําผู๎ให๎ความยินยอมเป็นเจ๎าบ๎าน หรือผู๎ขอเลขที่บ๎านหรือสาเนา
สัญญาเชําโดยมีผู๎ให๎ความยินยอมเป็นผู๎เชํา
๓.๓ แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแหํงใหมํและสถานที่สาคัญบริเวณใกล๎เคียงโดยสังเขป
๔. หนังสือมอบอานาจ/สาเนาบัตรประจาตัวผู๎รับมอบอานาจ (ถ๎ามี)

๒๗
๕. สัญญาหรือข๎อตกลงแก๎ไขของห๎างหุ๎นสํวนสามัญคณะบุคคล หรือกิจการรํวมค๎า
๖. สาเนาหนังสือแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบในประเทศไทย (กรณีนิติบุคคลตํางประเทศขอเปลี่ยนแปลงผู๎จัดการสาขา
ในประเทศไทย
๗. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห๎างหุ๎นสํวนหรือบริษัท (กรณีห๎างหุ๎นสํวนหรือบริษัท)
๘.กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให๎เชํา แผํนซีดี แถบบันทึก แผํนวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผํนวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให๎สํงสาเนาหนังสืออนุญาต หรือให๎สํงหนังสือรับรองให๎เป็นผู๎ จาหนํายหรือ
ให๎เชําสินค๎าดังกลําวจากเจ๎าของลิขสิทธิ์ ของสินค๎าที่ขายหรือให๎เชํา หรือสาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล
รัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจากตํางประเทศ
๙. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค๎าอัญมณี หรือเครื่องประดับ ซึ่งประดับด๎วยอัญมณีต๎องดาเนิ นการและให๎สํง
เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
๙.๑ ตรวจสอบและเรียกหลั กฐานแสดงจานวนเงินทอนโดยเชิญผู๎ประกอบพาณิชยกิจ มาให๎ข๎อเท็จจริงของ
แหลํงที่มาของเงินทอน หรือชี้แจงเป็นหนังสือ พร๎อมแนบหลักฐานหรือดังกลําวแทนก็ได๎
๙.๒หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ๎นสํวนจาพวกไมํจากัดความรับผิดหรือกรรการผู๎มีอานาจ
ของห๎างหุ๎นสํวนหรือบริษัทแล๎วแตํกรณี
เอกสารประกอบคาจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิยกิจ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. สาเนาบัตรประจาตัวของเจ๎าของหรือผู๎จัดการตามแตํกรณี
๒. ใบทะเบียนพาณิชย์
๓. สาเนาสัญญาหรือข๎อตกลงของผู๎เป็นหุ๎นสํวนทุกคน ให๎เลิก ห๎างหุ๎นสํวน คณะบุคคลหรือกิจาการรํวมค๎า
๔. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห๎างหุ๎นสํวนหรือบริษัท
๕. หนังสือมอบอานาจ/สาเนาบัตรประจาตัวผู๎รับมอบ (ถ๎ามี)
๖. สาเนาใบมรณะบัตรของผู๎ประกอบพาณิชย์กิจ (ถ๎ามี)
๗. สาเนาหลักฐานแสดงการเป็นทายาท (ถ๎ามี)
๘. หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการบัญชี (กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายตํางประเทศ)
๙. สาเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ (กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายตํางประเทศ)
ค่าธรรมเนียม
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์
๑. จดทะเบียนพาณิชย์
๕๐ บาท
๒. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ
๒๐ บาท
๓. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
๒๐ บาท
๔. ใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ
๒๐ บาท
๕. ตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับทะเบียน ครั้งละ
๒๐ บาท
๖. รับรองสาเนาเอกสาร ฉบับละ
๓๐ บาท

๒๘
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎ บริ การไมํเป็น ไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองคลั ง
องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ โทรศัพท์ ๐๔๒–๗๘๔– ๐๑๕ ตํอ ๑๖ โทรศัพท์๐๔๓– ๗๓๑ – ๑๓๗,ตํอ
๒๑ ทางเว็บไซด์ www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๒๙
งานที่ให้บริการ
ตํอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (น้ามันเชื้อเพลิง)หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชําง องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองชําง องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรศัพท์ ๐๔๒–๗๘๔– ๐๑๕ ตํอ ๒๒
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีภารกิจที่ได๎รับการถํ ายโอนจากกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุม น้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีอานาจหน๎าที่ในการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได๎แกํ
กิจการที่สามารถประกอบการได๎ทันที การรับแจ๎งการประกอบกิจการและการตรวจตรา กิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ ได๎แกํกิจการที่เมื่อจะประกอบการต๎องแจ๎งให๎เจ๎าหน๎าที่ทราบกํอน การรับแจ๎งการ ประกอบ
กิจการ การตรวจตรา และการอนุญาต กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได๎แกํกิจการที่ต๎องได๎รับอนุญาตจากผู๎
อนุญาตกํอนจึงจะประกอบการได๎
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. ผู๎ขออนุญาตยื่นคาร๎อง/พร๎อมหลักฐาน
กองชําง
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๒. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเอกสาร/สถานที่
กองชําง
(ระยะเวลา ๗ วัน )
๓. ออกใบอนุญาต
กองชําง
(ระยะเวลา ๑ วัน)
๔. แจ๎งผู๎ขออนุญาตชาระคําธรรมเนียม
กองคลัง
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๑๕ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานประกอบ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให๎ไมํเกิน ๖ เดือน(กรณีนิติบุคคล)
๒. หนังสือมอบอานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎มอบอานาจและผู๎รับมอบอานาจ

๓๐
๓. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
๔. สาเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมทัณฑ์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายแกํผู๎ได๎รับความเสียหายจาก
ภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให๎นามายื่นกํอนพิจารณาออกใบอนุญาต)
อัตราค่าธรรมเนียม
๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
๒. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท
๓. การอนุญาตให๎ใช๎ขวดน้ามัน กระป๋องน้ามัน หรือถังน้ามันเพื่อเก็บน้ามัน ภายในสถานีบริการน้ามัน ให๎คิด
คําธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ามันแตํละชนิด ดังตํอไปนี้
(ก) น้ามันชนิดไวไฟน๎อย
ปริ มาณรวมไมํ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให๎ คิ ดคําธรรมเนีย มในอัตรา ๒๐๐ บาทปริ มาณที่เกิดจาก
๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎
คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) น้ามันชนิดไวไฟปานกลาง
ปริ มาณรวมไมํ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให๎ คิ ดคําธรรมเนีย มในอัตรา ๒๕๐ บาทปริ มาณที่เกิดจาก
๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎
คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ค) น้ามันชนิดไวไฟมาก
ปริ มาณรวมไมํ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิ ตร ให๎ คิ ดคําธรรมเนีย มในอัตรา ๓๐๐ บาทปริ มาณที่เกิดจาก
๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎
คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
๔. การอนุ ญาตให๎ใช๎ขวดน้ามัน กระป๋ องน้ามัน หรือถังน้ามันเพื่อเก็บน้ามันนอกสถานีบริการน้ามันให๎คิด
คําธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ามันแตํละชนิด ดังตํอไปนี้
(ก) น้ามันชนิดไวไฟน๎อย
ปริมาณรวมไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๔๐๐ บาท
ปริมาณรวมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๕๐ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) น้ามันชนิดไวไฟปานกลาง
ปริมาณรวมไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ บาท
ปริมาณรวมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ค) น้ามันชนิดไวไฟมาก
ปริมาณรวมไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๘๐๐ บาท
ปริมาณรวมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

๓๑
๕. การอนุญาตให๎ใช๎ถังเก็บน้ามันซึงไมํรวมถึงถังเก็บน้ามันใต๎พื้นผิวดิน ให๎คิดคําธรรมเนียมตามชนิดของน้ามัน
และปริมาตรของถัง ดังตํอไปนี้
(ก) น้ามันชนิดไวไฟน๎อย
ปริมาตรไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๔๐๐ บาท
ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๕๐ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) น้ามันชนิดไวไฟปานกลาง
ปริมาตรไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๖๐๐ บาท
ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ค) น้ามันชนิดไวไฟมาก
ปริมาตรไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๘๐๐ บาท
ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ยกเว๎นน้ามันดิบหรือสิ่งอื่นที่ใช๎เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตน้ามันให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๔๐
บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ง) ในกรณีที่มีการอนุญาตให๎ใช๎ถังน้ามันอันมีลักษณะแบํงเป็นชํองสาหรับใช๎เก็บน้ามันชนิดไวไฟน๎อย
ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟมาก ให๎คิดคําธรรมเนียมสาหรับถังเก็บน้ามันนี้ในอัตราของถังเก็บน้ามันชนิด
ที่ไวไฟมากทีส่ ุด
๖. การอนุญาตให๎ใช๎ถังเก็บน้ามันใต๎พื้นผิวดิน ให๎คิดคําธรรมเนียมตามชนิดของน้ามันและปริมาตรดังตํอไปนี้
(ก) น้ามันชนิดไวไฟน๎อย
ปริมาตรไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐ บาท
ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) น้ามันชนิดไวไฟปานกลาง
ปริมาตรไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๕๐ บาท
ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ค) น้ามันชนิดไวไฟมาก
ปริมาตรไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๓๐๐ บาท
ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

๓๒
(ง) ในกรณีที่มีการอนุญาตให๎ใช๎ถังน้ามันใต๎พื้นดินอันมีลักษณะแบํงเป็นชํองสาหรับใช๎เก็บน้ามันชนิดไวไฟน๎อย
ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟมาก ให๎คิดคําธรรมเนียมสาหรับถังเก็บน้ามันนี้ในอัตราของถังเก็บน้ามันชนิด
ที่ไวไฟมากที่สุด
๗. การอนุญาตให๎ใช๎ถังขนสํงน้ามันที่มีปริมาตรไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๕๐
บาท
๘. การตํออายุใบอนุญาต ให๎คิดคําธรรมเนียมตามอัตรา ข๎อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ แล๎วแตํกรณี
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎ บ ริการไมํเป็ น ไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรีย นได๎ที่ กองชําง
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร สํ ว น ต า บ ล ห น อ ง เ รื อ โ ท ร ศั พ ท์ ๐ ๔ ๓ – ๗ ๓ ๑ – ๑ ๓ ๗ , ตํ อ ๒ ๑ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์
www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๓๓
งานที่ให้บริการ
รับรองสิ่งปลูกสร๎าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองชําง องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองชําง องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรศัพท์๐๔๓–๗๓๑– ๑๓๗ ตํอ ๒๒
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
การรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร๎างในที่ดิน เป็นความประสงค์ของธนาคารที่ให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ออกหนังสือรับรองกรรมสิทธ์สิ่งปลูกสร๎างให๎กับผู๎ขอกู๎เงินจากธนาคาร เพื่อประกอบการพิจารณาเงินกู๎
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. ผู๎ขออนุญาตยื่นคาร๎อง/พร๎อมหลักฐาน
กองชําง
(ระยะเวลา ๑๐ นาที)
๒. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเอกสาร
กองชําง
(ระยะเวลา ๓๐ นาที)
๓. ตรวจสอบสถานที่
กองชําง
(ระยะเวลา ๒ วัน)
๔. ออกหนังสือรับรอง
กองชําง
(ระยะเวลา ๑๐ นาที)
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๓ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานประกอบ
๑. สาเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาทะเบียนบ๎าน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/อื่น ๆ
อัตราค่าธรรมเนียม
- ไมํมีคําธรรมเนียม
๓๔
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎ บ ริการไมํเป็ น ไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง
องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ โทรศัพท์ ๐๔๒–๗๘๔–๐๑๕ ตํอ ๒๒ โทรศัพท์๐๔๓– ๗๓๑ – ๑๓๗,ตํอ
๒๑ ทางเว็บไซด์ www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๓๕
งานที่ให้บริการ
ขออนุญาตจาหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะและตํอใบอนุญาตฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล๎ อม งานสุ ขาภิบาลและอนามัยสิ่ งแวดล๎ อม
องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรศัพท์ ๐๔๒–๗๘๔–๐๑๕ ตํอ ๒๓
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐น.และ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู๎ใดมีความประสงค์จะจาหนํายสินค๎าที่หรือ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา
๔ “ที่ห รื อทางสาธารณะ” หมายความวํา สถานที่ห รือทางซึ่ งมิใ ชํของเอกชนและประชาชน สามารถใช๎
ประโยชน์ หรื อใช๎สั ญจรได๎ มาตรา ๔๑ เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีห น๎าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ใช๎สอยของประชาชนทั่วไป ห๎ามมิให๎ผู๎ใดจาหนํายสินค๎าในที่หรือทางสาธารณะ ไมํวําเป็นการจาหนําย
โดยลั กษณะวิธีจั ดวางสินค๎าในที่ หนึ่งที่ใด เป็นปกติหรือเรํขาย เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น รวมทั้งเทศบาลบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือเรื่องของจาหนํายสินค๎าในที่หรือ
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ใบอนุญาตฯ มีอายุ 1 ปี นับตั้งแตํวันที่ออกให๎
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. ผู๎ขออนุญาตยื่นคาร๎อง/พร๎อมหลักฐาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๒. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเอกสาร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
(ระยะเวลา ๕ นาที )
๓. ตรวจสอบสถานที่
กองชําง / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
(ระยะเวลา ๑ วัน)
๔. ออกใบอนุญาต/ชาระคําธรรมเนียม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม/กองคลัง
(ระยะเวลา ๑ วัน)
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๔ วัน

๓๖
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานประกอบ
๑. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขอรับใบอนุญาต
๒. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎ชํวยจาหนําย ฯ
๓. รูปถํายหน๎าตรงไมํสวมหมวก ไมํสวมแวํน ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ของผู๎รับใบอนุญาตและผู๎ชํวยจาหนํายคนละ
๓ รูป
๔. ใบรับรองแพทย์ของผู๎ขอใบอนุญาต และผู๎ชํวยจาหนําย
๕. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจาหนํายสินค๎า (กรณีเรํขายไมํต๎องมีแผนที่)
๖. แบบขอรับใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียม
๑. คําธรรมเนียมใบอนุญาตให๎ตั้งแผงลอยประเภทที่ ๑ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๒. คําธรรมเนียมใบอนุญาตให๎ตั้งแผงลอยประเภทที่ ๒ ฉบับละ ๕๐ บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎ า การให๎ บ ริ ก ารไมํ เ ป็ น ไปตามข๎ อ ตกลงที่ ร ะบุ ไ ว๎ ข๎ า งต๎ น สามารถติ ด ตํ อ เพื่ อ ร๎ อ งเรี ย น ได๎ ที่ กอง
สาธารณสุ ข ฯ องค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบลหนองเรื อ โทรศั พ ท์ ๐ ๔๓– ๗๓๑ – ๑๓๗,ตํ อ ๒๑ ทางเว็ บ ไซด์
www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๓๗
งานที่ให้บริการ
ขอใบรับแจ๎งการขุดดินถมดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองชําง องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองชําง องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรศัพท์ ๐๔๓– ๗๓๑ – ๑๓๗ตํอ ๒๒
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ครอบคลุมตาบลและผู๎ใดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมี
ความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปากบํอดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ให๎แจ๎งตํอเจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่นตามแบบที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นกาหนด และผู๎ใดประสงค์จะทาการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกิน
กวําระดับที่ดินตํางเจ๎าของที่อยูํข๎างเคียง และมีพื้นที่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร (หนึ่งไรํ) ต๎องแจ๎งการถมดินตํอ
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตามแบบที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นกาหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. ผู๎ขอยื่นใบแจ๎ง(ขถด.๑)/พร๎อมหลักฐาน
กองชําง
(ระยะเวลา ๓๐ นาที)
๒. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเอกสาร/สถานที่
กองชําง
(ระยะเวลา ๑๔ วัน ทาการ )
๓. ออกใบแจ๎งการขุดดิน/ถมดิน
กองชําง
(ระยะเวลาภายใน ๗ วัน)
๔. ชาระคําธรรมเนียม
กองคลัง
(ระยะเวลา ๓๐ นาที)
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๑๕ วัน

๓๘
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานประกอบ
๑. แบบขถด. (ใบแจ๎งการขุดดิน/ถมดิน)
จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาบัตรประชาชน(ผู๎แจ๎ง)
จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาทะเบียนบ๎าน(ผู๎แจ๎ง)
จานวน ๑ ชุด
๔. สาเนาเอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน นส.๓ก นส.๓ อื่น ๆ
จานวน ๑ ชุด
๕. แผนที่แสดงบริเวณที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน
๖. แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณ จานวน ๑ ชุด
๗. หนังสือรับรองการออกแบบและคานวณการขุดดิน/ถมดิน จานวน ๑ ชุด
๘.สาเนาใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จานวน ๑ ชุด
๙. หนังสือยินยอมที่จะปฏิบัติไมํให๎เกิดความราคาญตํอการใช๎รถใช๎ถนนในการขุดดิน/ถมดิน
๑๐. หนังสือยินยอมให๎ทาการขุดดิน/ถมดิน (จากเจ๎าของที่ดิน)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ๎าน
๑๑. หนังสือแสดงความยินยอมของผู๎ควบคุมงานขุดดิน/ถมดิน (วิศวกรรมควบคุม)
- สาเนาใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู๎ควบคุมงาน
๑๒. หนังสือยินยอมให๎ทาการขุดดิน/ถมดิน ของเจ๎าของที่ดินบริเวณใกล๎เคียงทุกรายที่มีพื้นที่ติดกัน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ๎าน
ค่าธรรมเนียม
ลาดับที่
ประเภท
อัตราค่าธรรมเนียม
๑
ค่าธรรมเนียม
๑.๑
ใบรับแจ๎ง การขุดดิน หรือถมดิน
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๑.๒
คําคัดสาเนา หรือถํายเอกสาร
หน๎าละ ๑ บาท
๑.๓
คํารับรองสาเนา
หน๎าละ ๕ บาท
๒
ค่าใช้จ่าย
๒.๑
คําพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ให๎จํายเทําที่จาเป็นและใช๎จําย
หรือถมดิน
จริง
คําเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ให๎จํายเทําที่จาเป็นตาม
หรือถมดิน
ระเบียบของทางราชการของ
ทางราชการแกํผู๎ไปทางาน
เทําอัตราของทางราชการ
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎ บ ริการไมํเป็ น ไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร สํ ว น ต า บ ล ห น อ ง เ รื อ โ ท ร ศั พ ท์ ๐ ๔ ๓ – ๗ ๓ ๑ – ๑ ๓ ๗ , ตํ อ ๒ ๑ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์
www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๓๙
งานที่ให้บริการ
ขอติดตั้งมาตรน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองประปา องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองประปาองค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรศัพท์ ๐๔๒–๗๘๔– ๐๑๕
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ด๎วยองค์การบริ หารสํ วนตาบลหนองเรือ ได๎ออกระเบียบวําด๎ว ยเรื่องการใช๎น้าประปาขององค์การ
บริหารสํวนตาบลหนองเรือซึ่งผู๎ใดประสงค์จะใช๎น้าประปาจะต๎องทาสัญญาการใช๎น้าประปากับองค์การบริหาร
สํวนตาบลหนองเรือ และจะต๎องติดตั้งมาตรวัดน้าให๎เรียบร๎อย
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. ผู๎ขออนุญาตยื่นคาร๎อง/พร๎อมหลักฐาน
กองประปา
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๒. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบสถานที่
กองประปา
(ระยะเวลา ๑ วัน ทาการ )
๓. เสนอผู๎บริหารพิจารณาอนุมัติ/ดาเนินการติดตั้ง กองประปา
(ระยะเวลา ๑๕นาที)/(ระยะเวลา ๔๕ นาที)
๔. ชาระคําธรรมเนียม
กองประปา
(ระยะเวลา ๕ นาที)
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๓ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานประกอบ
๑. สาเนาทะเบียนบ๎าน
จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาบัตรประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
คําธรรมเนียมขออนุญาตติดตั้งมาตรน้า ตามระเบี ย บวํ า ด๎ ว ยการใช๎ น้ าประปาเทศบาลต าบลกุ ด บาก
จานวน ๑๕๐ บาท (สาหรับคําอุปกรณ์เกี่ยวประปาตํางๆ ผู๎ขออนุญาตเป็นผู๎ออกคําใช๎จํายเอง)
๔๐
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติ ดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่กองประปา
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร สํ ว น ต า บ ล ห น อ ง เ รื อ โ ท ร ศั พ ท์ ๐ ๔ ๓ – ๗ ๓ ๑ – ๑ ๓ ๗ , ตํ อ ๒ ๑ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์
www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๔๑
งานที่ให้บริการ
การออกใบอนุญาตกํอสร๎างอาคาร/รื้อถอน/ดัดแปลง/เคลื่อนย๎าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองชําง องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองชําง องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรศัพท์ ๐๔๓– ๗๓๑ – ๑๓๗
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู๎ที่ประสงค์จะดาเนินการกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือ เคลื่อนย๎ายอาคาร จะต๎องยื่นเอกสารคาขอรับใบอนุญาตตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นกํอนดาเนินการ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. ผู๎ขออนุญาตยื่นคาขอ (แบบ ข.๑)
กองชําง
(ระยะเวลา ๑๐ นาที)
๒. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเอกสาร
กองชําง
(ระยะเวลา ๓ วัน ทาการ)
๓. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบสถานที่
กองชําง
(ระยะเวลา ๗ วัน ทาการ)
๔. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบแบบแปลน
กองชําง
(ระยะเวลา ๑๐วัน ทาการ)
๕. เสนอผู๎บริหารพิจารณาอนุมัติ
กองชําง
(ระยะเวลา ๕ วัน ทาการ)
๖. ชาระคําธรรมเนียม
กองคลัง
(ระยะเวลา ๑๐ นาที)
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๒๖ วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานประกอบ
๑. แบบฟอร์มคาขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร (ข.๑)
จานวน ๑ ชุด

๔๒
๒. กรณีผู๎ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎ขออนุญาต
- สาเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ขออนุญาต
๓. กรณีผู๎ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎ขออนุญาต
- สาเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ขออนุญาต
-สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให๎ไมํเกิน ๖ เดือน
๔. สาเนาหลักฐานโฉนดที่ดิน นส.๓ นศ.๓ก ทุกหน๎าขนาดเทําฉบับจริง
๕. กรณีผู๎ขออนุญาตกํอสร๎างอาคารในที่ดินบุคคลอื่น
- หนังสือแสดงความยินยอมให๎กํอสร๎างอาคารในที่ดิน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ๎าของที่ดิน
-สาเนาทะเบียนบ๎านของเจ๎าของที่ดิน
๖. กรณีกํอสร๎างอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอื่น (ที่ดินตํางเจ๎าของ)
- หนังสือแสดงความยินยอมให๎กํอสร๎างอาคารชิดเขตที่ดิน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ๎าของที่ดินด๎านที่ชิดเขต
- สาเนาทะเบียนบ๎านของเจ๎าของที่ดินด๎านที่ชิดเขต
๗.กรณีเจ๎าของอาคารไมํได๎มายื่นขออนุญาตด๎วยตนเอง
- หนังสือมอบอานาจพร๎อมติดอากรแสตมป์
๘. หนังสือรับรองของผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ/ ขนาดอยูํในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
๙. สาเนาหรือภาพถํายใบอนุญาตผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
๑๐. รายการคานวณโครงสร๎าง
๑๑. หนังสือรับรองของผู๎ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
(กรณีเข๎าขํายต๎องควบคุมตามกฎกระทรวง)
๑๒. สาเนาหรือภาพถํายใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
๑๓. แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการกรอกใบอนุญาต
๑. ใบอนุญาตกํอสร๎าง
ฉบับละ ๒๐ บาท
๒. ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ ๑๐ บาท
๓.ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ ๑๐ บาท
๔. ใบอนุญาตเคลื่อนย๎าย
ฉบับละ ๑๐ บาท
๕. ใบรับรอง
ฉบับละ ๑๐ บาท
๖. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ ๑๐ บาท

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๕ชุด

๔๓
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
๑. ใบอนุญาตกํอสร๎าง
ฉบับละ ๒๐ บาท
๒. ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ ๑๐ บาท
๓.ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ ๑๐ บาท
๔. ใบอนุญาตเคลื่อนย๎าย
ฉบับละ ๑๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
๑. อาคารสูงไมํเกิน ๒ ชั้น หรือสูงไมํเกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท
๒. อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แตํไมํเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๒ บาท
๓. อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๔ บาท
๔. อาคารพิเศษหรืออาคารที่จะต๎องมีพื้นรับน้าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน ๕๐๐ กก./ตารางเมตร ตาราง
เมตรละ ๔ บาท
๕. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข๎าออกรถสาหรับอาคาร ตารางเมตรละ ๐.๔๐ บาท
๖. ป้าย คิดตามพื้นที่ของป้าย ตารางเมตรละ ๔ บาท
๗. ทางหรือทํอระบายน้า รั้ว รวมทั้งประตูรั้วหรือกาแพง คิดตามความยาว เมตรละ ๑ บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎ บ ริการไมํเป็ น ไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร สํ ว น ต า บ ล ห น อ ง เ รื อ โ ท ร ศั พ ท์ ๐ ๔ ๓ – ๗ ๓ ๑ – ๑ ๓ ๗ , ตํ อ ๒ ๑ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์
www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๔๔
งานที่ให้บริการ

การออกหนังสือรับรองการแจ๎งและใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหนํายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารและตํออายุหนังสือรับรองการแจ๎งและใบอนุญาตฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม
องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการใช้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรศัพท์ : ๐๔๓-๗๓๑-๑๓๗ตํอ ๒๓
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔“สถานที่จาหนํายอาหาร” หมายความวํา
อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชํที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว๎เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจน
สาเร็จและจาหนํายให๎ผู๎ซื้อสามารถบริโภคได๎ทันที่ ทั้งนี้ ไมํวําจะเป็นการจาหนํายโดยจัดให๎มีบริเวณไว๎สาหรับ
การบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวํา อาคาร สถานที่ หรือ
บริเวณใดๆ ที่มิใชํที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว๎สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห๎ง หรือ
อาหารสาเร็จรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู๎ซื้อต๎องนาไปทา ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
มาตรา ๓๘ ผู๎ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใชํเป็นการขายของในตลาด ต๎องได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น
ตามมาตรา ๕๖ ถ๎าสถานที่ดังกลําวมีพื้นที่ ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต๎องแจ๎งตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น เพื่อ
ขอรับหนังสือรับรองการแจ๎งตามมาตรา๔๘กํอนการจัดตั้ง รวมถึงเทศบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลหนอง
เรือ เรื่อง สถานที่จาหนํายอาหาร และสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓
หนังสือรับรองการแจ๎งฯ และใบอนุญาตฯ มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแตํวันที่ออกให๎
ขัน้ ตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ผู๎ประกอบการยื่นแบบขอรับหนังสือรับรองการแจ๎ง
หรือใบอนุญาตฯ พร๎อมหลักฐาน
เจ๎าหน๎าที่ตรวจเอกสาร
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๒. เจ๎าหน๎าที่ออกตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ
แนะนาด๎านสุขาภิบาล
(ระยะเวลา ๑ วันทาการ)
๓. ผู๎ขออนุญาตชาระคําธรรมเนียม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม

๔๕
๔.เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ๎ง งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม
หรือใบอนุญาต
(ระยะเวลา ๑ วันทาการ)
๕. รับหนังสือรับรองการแจ๎งหรือใบอนุญาต
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้นไมํเกิน ๔วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. แบบขอรับใบอนุญาต
จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู๎ขออนุญาต
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต
จานวน ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์ (ผู๎สัมผัสอาหาร)
จานวน ๑ ฉบับ
๕. หนังสือรับรองการแจ๎งหรือใบอนุญาตฉบับเดิม (ถ๎ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๖. หนังสือมอบอานาจพร๎อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
ผู๎มอบและผู๎รับมอบ กรณีผู๎ขอรับหนังสือรับรองการแจ๎ง
ไมํสามารถดาเนินการด๎วยตนเอง(กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
๗. หนังสือรับรองบริษัท(กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
จานวน ๑ ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
การออกหนังสือรับรองการแจ๎งจัดตั้งสถานที่จาหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
๑. จัดตั้งสถานที่จาหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ประกอบการเกิน๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
ฉบับละ ๕๕๐ บาท
๒. ใช๎สถานทีเ่ ป็นที่ทาน้าแข็งโดยใช๎เครื่องจักรประกอบกิจการไมํเกิน ๒แรงม๎า ฉบับละ ๕๕๐ บาท
๓. ใช๎สถานที่เป็นที่ทาน้าแข็งโดยใช๎เครื่องจักรประกอบกิจการเกิน ๒แรงม๎า
ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท
๔. การจัดตั้งสถานที่จาหนํายอาหาร หรือสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นทีใ่ ดๆประกอบการพื้นที่ไมํเกิน
๒๐๐ ตารางเมตรและมิใชํการขายของในตลาด
ฉบับละ ๔๐๐ บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กองสาธารณสุและ
สิ่ ง แวดล๎ อ ม องค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบลหนองเรื อ โทรศั พ ท์ ๐ ๔๓– ๗๓๑ – ๑๓๗,ตํ อ ๒๑ ทางเว็ บ ไซด์
www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๔๖
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ด้านสาธารณสุข
ขั้นตอนการให้บริการ

1. ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคาขออนุญาตฯพร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(5 นาที)
2. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแนะนาด้านสุขาภิบาล(1วันทาการ )
3. ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียม
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต ( 1วันทาการ )
5. รับใบอนุญาต
ติดต่อได้ที่งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเรือ

๔๗
งานที่ให้บริการ
การออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด และตํออายุใบอนุญาตฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการใช้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรศัพท์ : ๐๔๓-๗๓๑-๑๓๗
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐ น.และ ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔“ตลาด” หมายความวํา สถานที่ซึ่งปกติจัด
ไว๎ให๎ผู๎ค๎าใช๎เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหนํายสินค๎าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม๎ หรื ออาคารอันมีสภาพเป็นของสด
ประกอบหรือปรุงแล๎ว หรือของเสียงําย ทั้งนี้ ไมํวําจะมีการจาหนํายสินค๎าประเภทอื่นด๎วยหรือไมํก็ตาม และ
หมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว๎สาหรับให๎ผู๎ค๎าใช๎เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหนํายสินค๎าประเภทดังกลําวเป็นประจา
หรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด มาตรา ๓๔ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดจัดตั้งตลาด เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎า
พนักงานท๎องถิ่นตามมาตรา ๕๖
ใบอนุญาตฯ มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแตํวันที่ออกให๎
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ผู๎ประกอบการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตฯ
พร๎อมหลักฐาน เจ๎าหน๎าที่ตรวจเอกสาร
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๒. เจ๎าหน๎าที่ออกตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ
แนะนาด๎านสุขาภิบาล
(ระยะเวลา๑ วันทาการ)
๓. ผู๎ขออนุญาตชาระคําธรรมเนียม
๔. เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต
(ระยะเวลา๑ วันทาการ)
๕. รับใบอนุญาตฯ
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้นไมํเกิน ๔ วัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม

๔๘
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. แบบขอรับใบอนุญาต
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู๎ขออนุญาต
๓. สาเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขออนุญาต
๔. ทะเบียนแผงผู๎ประกอบการค๎า (ถ๎ามี)
๕. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับเดิม (ถ๎ามี)
๖. แผนผังสถานที่ประกอบการ
ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภทที่ ๑
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภทที่ ๒

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือโทรศัพท์๐๔๓– ๗๓๑ – ๑๓๗,ตํอ ๒๑ ทางเว็บ
ไซด์ www.nongruea.go.th ตู๎แสดงความคิดเห็น

๔๙
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ขั้นตอนการให้บริการ

1. ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคาขออนุญาตฯพร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(5 นาที)
2. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแนะนาด้านสุขาภิบาล(1วันทาการ )
3. ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียม
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต ( 1วันทาการ )
5. รับใบอนุญาต
ติดต่อได้ที่งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเรือ

คูํมือสาหรับประชาชน
องค์การบริหารสํวนตาบลหนองเรือ

