
 
 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน 

ตำมพระรำชบัญญตัิกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต้  
อ ำเภอบ้ำนนำเดิม  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 



 
 

 
ค ำน ำ 

                  ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ 
2558 ตามมาตรา 7 ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา
คู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา
พร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมาย่ืนคําขอด้วยตนเองก็ได้ 
คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานท่ีท่ีกําหนดให้ยื่นคําขอ และเผยแพร่ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดสําเนาให้โดยจะ
คิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนด้วย 
ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ี
กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือไม่ 
ในกรณีท่ีเห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
และสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกันตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 
 
           ดังนั้นทางองคการบริหารสวนตําบลนาใต้ จึงไดจัดทํา คู่มือสําหรับประชาชน ขึ้น เพื่อใหเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของ และประชาชนท่ัวไปไดใ้ชเปนแนวทางในการดําเนินการปฎิบัติตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
       องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติภาษีบ ารงุท้องที่พ.ศ.2508 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่องค์การบริหาส่วนตําบลนาใต้  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฏร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7735-9522 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
   พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่พ.ศ. 2508 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชําระภาษีบํารุง
ท้องที่โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอนดังนี้ 
    1. การติดต่อขอชําระภาษีบํารุงท้องที่ 
     1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน 
   (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้า
พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
    (2) เจ้าพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือ
เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 
     (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องชําระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
     1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
    (1) เจ้าของที่ดินยื่นคําร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายในกําหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
   (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 



 
 

  
 
    (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวนเท่าใด 
     1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมี
เหตุอย่างอ่ืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
     (1) เจ้าของที่ดินยื่นคําร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับ
แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
      (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
      (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวนเท่าใด 
    (4) การขอชําระภาษีบํารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินนํา
ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
    2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดินหรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่แล้วเห็นว่า
การประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
   3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น
คําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
  5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
  6. จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภบท.5 หรือภบท.8) 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กองคลังองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ 
(ภบท.5 หรือภบท.8) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการ
ชําระภาษี 
 

30 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กองคลังองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 



 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 31 วัน 
 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีเป็นนิติ
บุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
เช่นโฉนดที่ดิน , 
น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 

2) หนงัสือมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการแทน) 

3) ใบเสร็จหรือ
สําเนาใบเสร็จการ
ชําระค่าภาษีบํารุง
ท้องที่ของปีก่อน 

- 1 1 ฉบับ - 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้    

1. ทางอินเทอร์เน็ต (WWW.NATAI.GO.TH)                                                                 
2. ทางโทรศัพท์ (0-7735-9522)                                                               
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240)  
4. ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ (โทร.0-7735-9522)                    
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หมายเหตุ- 



 
 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 08/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้

อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 



 
 

 

 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
20. ชื่อกระบวนงำน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
21. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
22. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
23. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  
24. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 

25. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
26. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
27. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 
28. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
29. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  
30. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฏร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7735-9522 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

31. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
   พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชําระภาษี
โรงเรือนและท่ีดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
   1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ 
วิธีการชําระภาษี 
   2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
   3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
  5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
  6. เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษี
เกินเวลาที่กําหนดจะต้องชําระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 



 
 

   7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของ
ทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
 
 
 
   8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น 
คําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
   9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
   10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
   11.จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
32. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(1. ระยะเวลา : 1 
วันนับแต่
ผู้รับบริการมายื่น
คําขอ 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือกอง
คลังองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้ง
การประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินดําเนินการชําระ
ภาษ ี
 

30 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือกอง
คลังองค์การ
บริหารส่วนตําบล



 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

นาใต้) 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 31 วัน 

33. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
34. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและท่ีดิน
พร้อมสําเนาเช่น
โฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูก
สร้างหนังสือ
สัญญาซื้อขาย
หรือให้โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พร้อมสําเนาเช่น
ใบทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค้าของฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
สัญญาเช่าอาคาร 
 
 

- 1 1 ชุด - 



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

 
5) หนังสือรับรองนิติ

บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สําเนา 
 

- 1 1 ชุด - 

6) หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

35. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
36. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้   

1. ทางอินเทอร์เน็ต (WWW.NATAI.GO.TH)                                                                 
2. ทางโทรศัพท์ (0-7735-9522)                                                                
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240)  
4. ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ (โทร.0-7735-9522)                    
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

37. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
- 
 

วันที่พิมพ์ 08/09/2558 



 
 

 
38. หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรช ำระค่ำน้ ำประปำ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
39. ชื่อกระบวนงำน:การชําระค่าน้ําประปา 
40. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
41. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
42. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
43. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 



 
 

1) พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 
2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้เรื่องการจัดเก็บค่าน้ าประปาและการบ ารุงรักษาพ.ศ. 2546 

44. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
45. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
46. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 
47. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
48. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การชําระค่าน้ําประปาองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  
49. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฏร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7735-9522 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้) 

 
50. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
     องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตราข้อบัญญัติเรื่องการจัดเก็บค่าน้ําประปา
และการบํารุงรักษาพ.ศ. 2546เพ่ือให้การบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้
ก่อสร้างขึ้นและรับโอนเป็นครุภัณฑ์จากหน่วยงานอ่ืนๆที่ก่อสร้างในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้
และเพ่ือใช้บริการขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีพและเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพและองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ได้บริหารกิจการและบํารุงรักษาในเชิงธุรกิจ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้จึงออกข้อบัญญัติฉบับนี้ไว้โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 68 (1) และมาตรา 82 (2) 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2537 เพ่ือควบคุมและใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมให้การ
ประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ได้อย่างเหมาะสม 
    เพ่ือให้การดําเนินการจัดระบบการบริหารการจ่ายน้ําและการดูแลบํารุงรักษาระบบประปาในเชิงธุรกิจที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาใต้ดําเนินการเองเพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้มีน้ําเพ่ือุปโภค&ndash;บริโภคท่ีสะอาดและถูก
สุขลักษณะอนามัยและสะดวกแก่การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ที่นําข้อบัญญัตินี้ไปปฏิบัติในเขตพ้ืนที่ทั้งในการตรวจสอบการ
จัดเก็บน้ําค่าธรรมเนียมค่าปรับค่าใช้จ่ายอื่นๆและได้กําหนดแบบฟอร์มในการดําเนินการโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้จึงเสนอร่างข้อบัญญัตินี้ให้เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้โปรดพิจารณาลงมติเห็นชอบ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตําบลต่อไป 
 
51. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

- ยื่นใบแจ้งหนี้ค่าน้ําประปา
ต่อเจ้าหน้าที่รับชําระเงิน 
- เจ้าหน้าที่รับชําระเงิน
ตรวจสอบข้อมูลในใบแจ้งหนี้
กับคอมพิวเตอร์ 

1 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กองคลังองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 



 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

(ไม่รวมขั้นตอนรอคิว
ให้บริการ) 
 

2) การพิจารณา 
 

-ระบบประมวลผล 
-เจ้าหน้าที่ออก
ใบเสร็จรับเงินและส่งมอบ
ให้กับผู้รับบริการ 
(เป็นระยะเวลาดําเนินการ
ปกติหากอุปกรณ์ขัดข้องหรือ
ชํารุดระยะเวลาอาจยาวนาน
กว่า 2 นาท ี
 

2 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กองคลังองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 3 นาท ี
 

52. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
53. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

 
 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) ใบแจ้งหนี้ค่า
น้ําประปา 

- 1 0 ฉบับ (กองคลังองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

 
54. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
55. ช่องทำงกำรร้องเรียน 



 
 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ 
1. ทางอินเทอร์เน็ต (WWW.NATAI.GO.TH)                                                                
2. ทางโทรศัพท์ (0-7735-9522)                                                                
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240)  
4. ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ (โทร.0-7735-9522)                    
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง      

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
56. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
57. หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
58. ชื่อกระบวนงำน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
59. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
60. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
61. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:ขึ้นทะเบียน  
62. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 

วันที่พิมพ์ 08/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้

อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 



 
 

2552 
63. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
64. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
65. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 
66. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
67. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  
68. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฎร์ธานี 84240/ติดต่อด้วย

ตนเองณหน่วยงานระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 
69. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณถัดไปและ
มีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน
มีภูมิลําเนาณสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 
 หลักเกณฑ์ 
    1.มีสัญชาติไทย 
    2.มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
    3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ผู้รับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
        
   1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
       2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบ
อํานาจจากผู้มีสิทธิ 
 วิธีการ 
     1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อํานาจให้ผู้อ่ืนดําเนินการได้ 
     2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้
ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 
     3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กร



 
 

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
 

70. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคําร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

20 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต)้ 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ
มอบอํานาจ 
 
 

10 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต)้ 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 นาท ี

71. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
72. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร้อม

- 1 1 ชุด - 



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สําเนา (กรณีท่ีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร) 

4) หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ 
(กรณีผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 



 
 

73. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

74. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  

1. ทางอินเทอร์เน็ต (WWW.NATAI.GO.TH)                                                                 
2. ทางโทรศัพท์ (0-7735-9522)                                                                
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240)  
4. ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ (โทร.0-7735-9522)                    
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

75. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

- 
 

76. หมำยเหตุ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ์ 08/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้

อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 



 
 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
77. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งขุดดิน 
78. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต ้อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
79. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว)  
80. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  
81. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 

82. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
83. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
84. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7วัน 
85. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
86. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งขุดดินองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  
87. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฏร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7735-9522 

WWW.NATAI.GO.TH/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
88. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
   1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 
         1.1การดําเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การดําเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทําการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนที่



 
 

ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทําที่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
      2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้ง
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้ง
เป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
89. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุด
ดินตามที่กําหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(  กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 
 

5 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(  กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(  กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วัน 
 

90. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
91. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 

 



 
 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ี
ประสงค์จะ
ดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและท่ีดิน
บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน) 

5) หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการคํานวณ 
(วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณการขุดดิน
ที่มีความลึกจาก
ระดับพ้ืนดินเกิน๓
เมตรหรือพ้ืนที่
ปากบ่อดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตรต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม

- 1 0 ชุด - 



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

โยธาไม่ต่ํากว่า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความลึก
เกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผู้ออกแบบ
และคํานวณต้อง
เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

8) รายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ์
สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดินลึก
เกิน 20 เมตร) 

9) ชื่อผู้ควบคุมงาน 
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพ้ืนที่ปาก
บ่อดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพ้ืนที่
ตามท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ประกาศกําหนดผู้
ควบคุมงานต้อง
เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

- 1 0 ชุด - 

 
 
 

92. ค่ำธรรมเนียม 



 
 

1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บำท 
ค่ำธรรมเนียม500 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
93. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฎร์ธานี 84240 

1. ทางอินเทอร์เน็ต (WWW.NATAI.GO.TH) 
2. ทางโทรศัพท์ (0-7735-9522) 
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240  ) 
4. ศูนย์ด ารงธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240  
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
94. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
95. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 08/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้

อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเบี้ยควำมพิกำร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
96. ชื่อกระบวนงำน:กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเบี้ยควำมพิกำร 
97. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
98. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
99. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:ขึ้นทะเบียน  
100. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ความพิการในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา หรือสถานที่ท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

101. ระดับผลกระทบ:บริหารทั่วไป  
102. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
103. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 
104. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
105. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  
106. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฏร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7735-9522 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (เปิดรับขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายนของทุกปีในวันจันทร์–วันศุกร์ ) 

 

107. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 
                 1. มีสัญชาติไทย 
 
                 2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
 
                 3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 
                 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 



 
 

  ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี 
  ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
วิธีการ 
         1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดย
ชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี  ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ 
สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด 
         2. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ให้ถือว่า
เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 
         3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้อง
ไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
 

108. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย
ความพิการในปีงบประมาณ
ถัดไป หรือผู้รับมอบอํานาจ 
ยื่นคําขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคําร้องขอ
ลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 
 

20 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียน ตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน 

10 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 นาท ี
 
 

109. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 



 
 

 
 
 
110. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บัตรประจําตัวคน
พิการตาม
กฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้อม
สําเนา 

 1 1 ฉบบั - 

2) ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา 

 1 1 ฉบับ - 

3) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนา (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร) 

 1 1 ฉบับ - 

4) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายพร้อม
สําเนาของผู้ดูแล
คนพิการ ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้
พิทักษ์ ผู้อนุบาล 
แล้วแต่กรณี 
(กรณียื่นคําขอ
แทน) 
 
 
 

 1 1 ฉบับ - 

5) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนาของผู้ดูแล

 1 1 ฉบับ - 



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

คนพิการ ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้
พิทักษ์ ผู้อนุบาล 
แล้วแต่กรณี 
(กรณีที่คนพิการ
เป็นผู้เยาว์ซึ่งมี
ผู้แทนโดยชอบ 
คนเสมอืนไร้
ความสามารถ 
หรือคนไร้
ความสามารถ ให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทักษ์ 
หรือผู้อนุบาล 
แล้วแต่กรณีการ
ยื่นคําขอแทนต้อง
แสดงหลักฐาน
การเป็นผู้แทน
ดังกล่าว) 

 
111. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
112. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฎร์ธานี 84240 

1. ทางอินเทอร์เน็ต (WWW.NATAI.GO.TH)                                                                 
2. ทางโทรศัพท์ (0-7735-9522)                                                                
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240)  
4. ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ (โทร.0-7735-9522)                    
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง                                     

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
113. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
   1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

 



 
 

114. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 08/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้

อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตใช้น้ ำประปำ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
115. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตใช้น้ําประปา 
116. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
117. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
118. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
119. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 
2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้เรื่องการจัดเก็บค่าน้ าประปาและการบ ารุงรักษาพ.ศ. 2546 

120. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
121. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  
122. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 
123. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
124. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตใช้น้ําประปาองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  
125. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บรการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฏร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7735-9522 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้) 

 

126. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตราข้อบัญญัติเรื่องการจัดเก็บค่าน้ําประปา
และการบํารุงรักษาพ.ศ. 2546เพ่ือให้การบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้
ก่อสร้างขึ้นและรับโอนเป็นครุภัณฑ์จากหน่วยงานอ่ืนๆที่ก่อสร้างในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้
และเพ่ือใช้บริการขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีพและเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพและองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ได้บริหารกิจการและบํารุงรักษาในเชิงธุรกิจ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้จึงออกข้อบัญญัติฉบับนี้ไว้โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 68 (1) และมาตรา 82 (2) 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2537 เพ่ือควบคุมและใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมให้การ
ประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ได้อย่างเหมาะสม 
  เพ่ือให้การดําเนินการจัดระบบการบริหารการจ่ายน้ําและการดูแลบํารุงรักษาระบบประปาในเชิงธุรกิจที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาใต้ดําเนินการเองเพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้มีน้ําเพ่ือุปโภค&ndash;บริโภคท่ีสะอาดและถูก
สุขลักษณะอนามัยและสะดวกแก่การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ที่นําข้อบัญญัตินี้ไปปฏิบัติในเขตพ้ืนที่ทั้งในการตรวจสอบการ
จัดเก็บน้ําค่าธรรมเนียมค่าปรับค่าใช้จ่ายอื่นๆและได้กําหนดแบบฟอร์มในการดําเนินการโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร



 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้จึงเสนอร่างข้อบัญญัตินี้ให้เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้โปรดพิจารณาลงมติเห็นชอบ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตําบลต่อไป 
 
127. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแบบคําร้องขออนุญาตต่อ
เจ้าหน้าที่ 
 

2 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

( กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าทีตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบคําร้องและ
เอกสารประกอบการยื่น 
 

3 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

3) - 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่
สําหรับการติดตั้ง 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

4) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่เสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาลงนาม
ใบอนุญาต 
 

2 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

5) - 
 

ผู้ขออนุญาตติดตั้งระบบ
ประปาชําระค่าธรรมเนียม 
 

5 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กองคลังองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

6) - 
 

เจ้าหน้าที่ดําเนินการติดตั้ง
ระบบประปา 
 

12 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 16 - 
 

128. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 



 
 

 
 
 
129. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองจด
ทะเบียน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ขอใช้
น้ําประปาเป็นนิติ
บุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) หนังสือมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอํานาจ
ให้ผู้อื่นมา
ดําเนินการแทน
โดยจะต้องแนบ
สําเนาบัตร
ประชาชนของผู้รับ
มอบอํานาจ 1 ชุด) 

2) หลักฐานอื่นๆท่ี
เจ้าหน้าที่เรียกขอ
เช่นหนังสือ
เปลี่ยนชื่อ - สกุล
เป็นต้น 

- 0 1 ฉบับ - 

 
130. ค่ำธรรมเนียม 
1) กำรจัดเก็บค่ำน้ ำประปำและกำรบ ำรุงรักษำพ.ศ. 2546 

1 ค่าธรรมเนียมรักษามาตรวัดน้ าเดือนละ             อัตราค่าน้ า/ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
2 ค่าธรรมเนียมการตรวจมาตรวัดน้ าครั้งละ             อัตราค่าน้ า/ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
3 ค่าธรรมเนียมการบรรจบมาตรวัดน้ า             อัตราค่าน้ า/ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
4 ค่าธรรมเนียมการโอนผู้ใช้น้ า                       อัตราค่าน้ า/ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
5 ค่าธรรมเนียมการย้ายสถานที่ใช้น้ า                       อัตราค่าน้ า/ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
6 ค่าธรรมเนียมการขอใช้และติดตั้งการใช้น้ าใหม่ อัตราค่าน้ า/ค่าธรรมเนียม            50 บาท 
7 ค่าน้าประปาลบ.ม.                                 อัตราค่าน้ า/ค่าธรรมเนียม 6 บาท 

2) ผู้ขอใช้น้ ำประปำจะต้องช ำระค่ำประกันกำรใช้น้ ำประปำโดยค่ำประกันกำรใช้น้ ำประปำให้คิดตำม 
ขนำดของมำตรวัดน้ ำดังนี้ 



 
 

มาตรวัดน้ าขนาด½นิ้ว        คิดค่าประกันมาตรละ 100  บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด¾นิ้ว        คิดค่าประกันมาตรละ 100  บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด 1 นิ้ว      คิดค่าประกันมาตรละ 200  บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด 1.5นิ้ว    คิดค่าประกันมาตรละ 500   บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด 2 นิ้ว      คิดค่าประกันมาตรละ 500   บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด 2.5 นิ้ว   คิดค่าประกันมาตรละ 1,000 บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด 3 นิ้ว     คิดค่าประกันมาตรละ 1,500 บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด 4 นิ้ว     คิดค่าประกันมาตรละ 2,000 บาท 

3) กำรติดตั้งประปำเพื่อกำรใช้น้ ำชั่วครำวให้ติดมำตรวัดน้ ำไม่เกินขนำด 2 นิ้วโดยให้คิดค่ำ 
ประกันกำรใช้น้ ำประปำดังนี้ 
มาตรวัดน้ าขนาด½นิ้ว      คิดค่าประกันมาตรละ 750    บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด¾นิ้ว      คิดค่าประกันมาตรละ 1,000 บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด 1 นิ้ว    คดิค่าประกันมาตรละ 2,000 บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด 1.5 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 2,500 บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด 2 นิ้ว    คดิค่าประกันมาตรละ 5,000 บาท 

 
131. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ 

1. ทางอินเทอร์เน็ต (WWW.NATAI.GO.TH)                                                                 
2. ทางโทรศัพท์ (0-7735-9522)                                                                
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240)  
4. ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ (โทร.0-7735-9522)                    
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง      

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

132. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
 ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก วันที่พิมพ์ 08/09/2558 

สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
133. หมำยเหตุ –  

 
 
 



 
 

 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับบ ำเหน็จพิเศษรำยเดือนของลูกจ้ำงประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
134. ชื่อกระบวนงำน:การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
135. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
136. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
137. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมัต ิ  
138. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

139. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
140. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
141. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 
142. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
143. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
144. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฏร์ธานี 84240                       

โทรศัพท์ 0-7735-9522/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ                     
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

145. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษรายเดือนเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจําที่ได้รับอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจ
และแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย 
   2. ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษจะขอรับเป็นบําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่
วันที่ลูกจ้างประจําออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 
   3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บงการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558 
   4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลา
ให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
   5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 



 
 

 
 
   6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  
146. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิยื่น
เรื่องขอรับบําเหน็จพิเศษราย
เดือนพร้อมเอกสารต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สังกัดและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนของ
หลักฐาน 
 
 

3 ชั่วโมง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต)้ 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ตรวจสอบความถูก
ต้องและรวบรวมหลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ
ผู้มีอํานาจพิจารณา 
 
 

6 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต)้ 

3) การพิจารณา 
 

นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและ
เบิกจ่ายเงินดังกล่าว
 ให้แก่ลูกจ้างประจํา
ต่อไป 
 
 

8 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต)้ 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วัน 

147. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน 
 
148. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบคําขอรับ
บําเหน็จพิเศษ
รายเดือนลูกจ้าง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จ
พิเศษรายเดือน
ลูกจ้างที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด) 

2) 

ใบรับรองของ
แพทย์ที่ทาง
ราชการรับรองว่า
ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

149. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

150. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้    

1. ทางอินเทอร์เน็ต (WWW.NATAI.GO.TH)                                                                
2. ทางโทรศัพท์ (0-7735-9522)                                                                
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240)  
4. ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ (โทร.0-7735-9522)                    
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
151. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

152. หมำยเหตุ - 
 

 

วันที่พิมพ์ 08/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้

อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

1) แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง 
- 
 



 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับบ ำเหน็จปกติหรือบ ำเหน็จรำยเดือนของลูกจ้ำงประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
153. ชื่อกระบวนงำน:การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
154. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
155. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
156. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมัต ิ  
157. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

158. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
159. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
160. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 
161. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
162. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  
163. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฏร์ธานี 84240โทรศัพท์ 0-7735-9522 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

164. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
   1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จปกติของลูกจ้างประจําเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจําที่ออกจากงานโดย
ต้องมีระยะเวลาทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์เมื่อพ้นหรือออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (3) ถึง (16) และกรณีทํางานเป็น
ลูกจ้างประจําไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์และลาออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. กรณีบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิรับบําเหน็จปกติโดยมีเวลาทํางานตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะขอรับ
บําเหน็จรายเดือนแทนบําเหน็จปกติได้โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจําออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 
   3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
   4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลา
ให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่า



 
 

มีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
165. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิยื่น
เรื่องขอรับบําเหน็จปกติหรือ
บําเหน็จรายเดือนพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนจองเอกสาร
หลักฐาน 
 
 

3 ชั่วโมง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต)้ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
อํานาจพิจารณา 
 
 

6 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต)้ 

3) การพิจารณา 
 

นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอํานาจ 
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
ปกติหรือบําเหน็จรายเดือน
โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้ลูกจ้างประจํา
ต่อไป 
 
 

8 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต)้ 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วัน 
 

166. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน 
167. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบคําขอรับ
บําเหน็จปกติหรือ
บําเหน็จรายเดือน
ลูกจ้าง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จปกติ
หรือบําเหน็จราย
เดือนลูกจ้างที่
หน่วยงานต้น
สังกัด) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

168. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

169. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต้    

1. ทางอินเทอร์เน็ต (WWW.NATAI.GO.TH)                                                                 
2. ทางโทรศัพท์ (0-7735-9522)                                                                
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240)  
4. ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ (โทร.0-7735-9522)                    
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
170. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

171. หมำยเหตุ 
- 
 

 
 

 
 

 

วันที่พิมพ์ 08/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้

อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

1) แบบคําขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนลูกจ้าง 
 



 
 

 
 

 คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
172. ชื่อกระบวนงำน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
173. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
174. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
175. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  
176. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 

177. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
178. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
179. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 
180. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
181. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  
182. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฏร์ธานี 84240โทรศัพท์ 0-7735-9522 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 
 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 

183. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคําขอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลําเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอํานาจให้ผู้
อุปการะมาดําเนินการก็ได้ 
 หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว 
2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ําซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
 วิธีการ 
    1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ทําการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้ 
    2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ



 
 

เดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ําซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 

184. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

45 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต)้ 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเป็นอยู่และคุณสมบัติ 
 

15 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต)้ 

3) การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับ
การสงเคราะห์ 
 

3 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต)้ 

4) การพิจารณา 
 

จัดทําทะเบียนประวัติพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 
 

2 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต)้ 

5) การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

7 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต)้ 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 13 วัน 
 

185. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
 



 
 

 
 
 
186. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนา (กรณีท่ีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อม

- 1 1 ชุด - 



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ 
(กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอํานาจ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

187. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
188. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้    

1. ทางอินเทอร์เน็ต (WWW.NATAI.GO.TH)                                                                 
2. ทางโทรศัพท์ (0-7735-9522)                                                                
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240)  
4. ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ (โทร.0-7735-9522)                    
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

วันที่พิมพ์ 08/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้

อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 



 
 

 
189. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

 

190. หมำยเหตุ 
- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่โดย - 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 



 
 

 
 
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรพื้นที่เกิน 200 ตำรำง
เมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
191. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 200 ตาราง

เมตร 
192. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
193. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
194. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
195. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้เรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหารพ.ศ. 2549 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

196. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
197. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
198. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 
199. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
200. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 

200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  
201. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฏร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7735-9522/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้) 

 

202. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
      องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตราข้อบัญญัติเรื่องสถานที่จําหน่าย
อาหารและสะสมอาหารและเงื่อนไขใช้ในการขอรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาตการขอต่อใบอนุญาตการต่อใบอนุญาต
การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดแบบหนังสือแจ้งการตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสะสมอาหารในอาคารหรือสถานที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดแบบ
หนังสือรับรองการแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆเพ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลสถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหารซึ่งดําเนินการดังกล่าวตามมาตรา 71 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2537 ประกอบกับมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 



 
 

50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
กําหนดให้ตราเป็นข้อบัญญัติตําบลจึงจําเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้ 

 
203. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่
เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 
 

15 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันทีกรณีไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการหาก
ไม่สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทําบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคํา
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 

1 ชั่วโมง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะกรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 

20 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้) 

4) - 
 

การแจ้งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
1. กรณีอนุญาตมีหนังสือ

8 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้) 



 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

แจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกําหนดหากพ้น
กําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 2. 
กรณีไม่อนุญาตแจ้งคําสั่งไม่
ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตรแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
 

เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

5) - 
 

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กองคลังองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
 

204. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
205. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 
 
 

4) ใบมอบอํานาจ - 1 1 ฉบับ - 



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ) 

5) หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้องเช่น
สําเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคารของสถาน
ประกอบการ 

- 0 1 ฉบับ - 

2) ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตผู้ช่วย
จําหน่ายอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบับ - 

 
206. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร 

1. พ้ืนที่ประกอบการเกิน  200  ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  300  ตารางเมตรค่าธรรมเนียมฉบับละ  500  (บาทต่อปี) 
2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน  300  ตารางเมตรขึ้นไป ค่าธรรมเนียมฉบับละ 750  (บาทต่อปี) 
 
 
 
 
 
 

 
207. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ 

1. ทางอินเทอร์เน็ต (WWW.NATAI.GO.TH)                                                                 



 
 

2. ทางโทรศัพท์ (0-7735-9522)                                                                
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฎร์ธานี 84240)  
4. ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ (โทร.0-7735-9522)                    
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง      

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
208. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
209. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 08/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้

อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
210. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
211. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
212. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
213. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
214. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
   1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
215. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
216. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
217. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 
๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15วัน 
218. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
219. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  
220. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฏร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7735-9522/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ กองช่าง องค์กาบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

 
221. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
     เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนย                   ก    หรอืผูแจง 

ตามมาตรา 93 ทวิไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ  
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพ่ือทําการตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลว  

เสร็จภายในสามสิบวันนับแต      ไดรับแจงถ  จาพนักงานท ง    ไดทําการตรวจสอบแล      าการก ส างดัดแปลงหรือ
เคลื่อนย       นั้นเป ไ  ด   ก องตามที่ได                  ไดแจงไ ตามมาตรา 93 ทวิแลวก็ใหออกใบรับรองให  

แกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามม าตรา 39             ก    อาคารนั้นตามที่ได                   
ไดแจงไว         39 ทวิได้ 
 
 



 
 

222. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งและเสียค่าธรรมเนียม 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

7 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบน.1 
 

7 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วัน 
 

223. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
224. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
 

 
 
 
 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบคําขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร 
(แบบข.๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับ
อนุญาตหรือใบรับ
แจ้ง 

- 1 0 ชุด - 

3) หนังสือแสดง
ความยินยอมจาก
เจ้าของอาคาร 
(กรณีผู้
ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร 
(เฉพาะกรณีท่ี
อาคารที่ขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้ได้รับ
ใบรับรองหรือ
ได้รับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) หนังสือรับรอง
ของผู้ควบคุมงาน
รับรองว่าได้
ควบคุมงาน
เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามท่ีได้รับ
ใบอนุญาต 

- 1 
 

 

 

0 ชุด - 

 
225. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 

๒๕๒๒ 



 
 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
226. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฎร์ธานี 84240 

1. ทางอินเทอร์เน็ต (WWW.NATAI.GO.TH)                                                                 
2. ทางโทรศัพท์ (0-7735-9522)                                                                
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฎร์ธานี 84240)  
4. ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ (โทร.0-7735-9522)                    
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
227. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
228. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 08/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้

อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
229. ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
230. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
231. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
232. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
233. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
3) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2549 

234. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
235. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
236. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 
237. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
238. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพองค์การบริหาร

ส่วนตําบลนาใต้  
239. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้อ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฏร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7735-9522 

/ ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ) 

 

240. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
       องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตราข้อบัญญัติเรื่องควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2549เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55,58 มาตรา 63 และ
มาตรา 65แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตําบลโดยคณะผู้บริหารขอเสนอร่าง
ข้อบัญญัติเรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2549 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบและนําเสนอนายอําเภอบ้านนาเดิมเพ่ืออนุมัติใช้เป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ 
      โดยที่เป็นการสมควรกําหนดการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยดําเนินการตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2537 ประกอบกับมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 บัญญัติให้ตราเป็น
ข้อกําหนดของท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
 



 
 

241. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกําหนด 
 

15 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันทีกรณีไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วนจนท. แจ้ง
ต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการหาก
ไม่สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทําบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคํา
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 

1 ชั่วโมง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะกรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะแนะนําให้
ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 

20 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้) 

4) - 
 

การแจ้งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต 1. 
กรณีอนุญาตมีหนังสือแจ้ง
การอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น

8 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(สํานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้) 



 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

กําหนดหากพ้นกําหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 2. กรณีไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
 

5) - 
 

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด 
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อกําหนดของท้องถิ่น) 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใต้
อําเภอบ้านนา
เดิมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(กองคลังองค์การ
บริหารส่วนตําบล
นาใต้) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
 

242. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
243. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

4) ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีที่มีการ

- 1 1 ฉบับ - 



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

มอบอํานาจ) 
5) หลักฐานที่แสดง

การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) สําเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เช่าหรือสิทธิอ่ืนใด
ตามกฎหมายใน
การใช้ประโยชน์
สถานที่ที่ใช้
ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบับ - 

2) หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนุญาต
ได้ 

- 0 1 ฉบับ - 

3) สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้องในแต่
ละประเภท
กิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 

- 0 1 ฉบับ - 



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2547 พ.ร.บ. 
การเดินเรือใน
น่านน้ําไทยพ.ศ. 
2546 เป็นต้น 

 
244. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

หมำยเหตุ (ตามประเภทกิจการท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพพ.ศ. 2549 ) 
 

 
245. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  

1. ทางอินเทอร์เน็ต (WWW.NATAI.GO.TH) 
2. ทางโทรศัพท์ (0-7735-9522)  
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240) 
4. ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้ (โทร.0-7735-9522)  
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
246. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

 
247. หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

วันที่พิมพ์ 08/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้

อําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

http://www.natai.go.th/

