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องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบอ่หนิ 
อ ำเภออสิเภกำ จังหวัดตรัง 

 
 
 



ค ำน ำ 
 
ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่
มี การอนุญาตต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ข้ันตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้อง ยื่นมาพร้อมกับค าขอ และให้น าคู่มือส าหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่นค าขอ และ
เผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จึงได้จัดท าคู่มือเล่มนี้เพื่อแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารสว่นต าบ่อหิน ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหนน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภทโดยประชาชน สามารถ
ตรวจสอบการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหนลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ และหนวังเป็น อย่าง
ยิ่งว่าคู่มือ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้บริการต่อไป  

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร  การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน 

ขอบเภขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร      ระยะเภวลำเภปิดให้บริกำร 
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท:์ ๐-7529-1012     (ยกเว้นวันหนยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร: ๐-7529-1012     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. 

หลักเภกณฑ์ วิธีกำร และเภง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
ภาษีบ ารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเกบ็จากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุง 
ท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารงุท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในทีด่ินที่ไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษี 
บ ารุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ทีเ่ป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี 
หรืออยู่ในเกณฑล์ดหย่อน 
 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน        หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นเอกสาร       ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลงั 
    (ระยะเวลา ๑ นาที) 
๒. ตรวจสอบเอกสาร      ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลงั  
    (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ       ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลงั  
    (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 

ระยะเภวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๕ นาท ี
รำยกำรเภอกสำรหลักฐำนประกอบ 
กรณีช ำระปกติ 
๑. ใบเสร็จรับเงินของปีทีผ่่านมา  จ านวน ๑ ฉบับ 
กรณีกำรประเภมินใหม่ 
๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาเอกสารสทิธ์ิ     จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาหนงัสอืการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน  จ านวน ๑ ฉบับ 
กรณีเภปลี่ยนแปลงเภจ้ำของท่ีดิน 
๑. ส าเนาใบเสร็จรับเงินของปีทีผ่่านมา  จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาเอกสารสทิธ์ิที่ดิน   จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาเอกสารสทิธ์ิที่ดิน   จ านวน ๑ ฉบับ 
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ค่ำธรรมเภนียม 
อัตรำอำษี 
๑. อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติแบ่งเป็น ๓๔ อัตรา 
๒. ราคาปานกลางที่ดินเกินไรล่ะ ๓๐,๐๐๐ บาทให้เสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของที่ดิน ๓๐,๐๐๐ บาทแรก 
    เสียภาษี ๗๐ บาท 
๓. ส่วนที่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เสียภาษี ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๒๕ บาท 
๔. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมล้้มลุก 

- เสียกึ่งอัตรา 
- ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ ๕ บาท 
- ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิม่ ๑ เท่า 

กำรรับเภรื่องร้องเภรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบรหิารส่วนต าบล
บ่อหิน โทรศัพท์: ๐-7529-1012 หรือเว็บไซต์ https://www.bohin.org 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร   การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน 
ขอบเภขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร      ระยะเภวลำเภปิดให้บริกำร 
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท:์ ๐-7529-1012     (ยกเว้นวันหนยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร: ๐-7529-1012     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเภกณฑ์ วิธีกำร และเภง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่องต่อเนื่อง ซึ่งใช้ปลูก
สร้างอาคารนั้น ๆ รวมถึงบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ 
ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธ์ิได้น าทรัพย์สินดังกล่าวออกหนาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเอง
โดยปกติหรือน าไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน        หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นเอกสาร       ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
    (ระยะเวลา ๑ นาที) 
๒. ตรวจสอบเอกสาร      ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
    (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ       ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
    (ระยะเวลา ๒ นาที) 
ระยะเภวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๕ นาที 
รำยกำรเภอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เภอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 
กรณีโรงเภรือนรำยเภกำ่  
ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี (ภ.ร.ด.๒) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
กรณีโรงเภรือนรำยใหม่ 
๑. ส าเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น   จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. หลักฐานการเปิดด าเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท    จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน     จ านวน ๑ ฉบับ 
๖. สัญญาเช่าบ้าน        จ านวน ๑ ฉบับ 
๗. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์ จ านวน ๑ ฉบับ 
ค่ำธรรมเภนียม 
อัตรำอำษี 
อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปี 
 



-4- 
กำรรับเภรื่องร้องเภรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน โทรศัพท์: ๐-7529-1012 หรือเว็บไซต์ https://www.bohin.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bohin.org/


-5- 
คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร   การจัดเก็บภาษีป้าย 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ขอบเภขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร      ระยะเภวลำเภปิดให้บริกำร 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์: ๐-7529-1012     (ยกเว้นวันหนยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร: ๐-7529-1012     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเภกณฑ์ วิธีกำร และเภง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหนมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ 
กิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหนมาย ที่เขียน  
แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน        หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นเอกสาร       ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
    (ระยะเวลา ๑ นาที) 
๒. ตรวจสอบเอกสาร      ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
    (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ       ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
    (ระยะเวลา ๒ นาที) 
ระยะเภวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๕ นาท 
รำยกำรเภอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เภอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 
กรณีป้ำยรำยเภกำ่ 
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อน  จ านวน ๑ ฉบับ 
กรณีป้ำยท่ีติดตั้งใหม่ 
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท   จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย จ านวน ๑ ฉบับ 
ค่ำธรรมเภนียม 
อัตรำอำษี 
๑. การค านวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการค านวณภาษีป้าย 
    ๑.๑ การค านวณพื้นที่ป้าย 
          ๑.๑.๑ ป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได ้
 

 ส่วนท่ีกว้ำงท่ีสุด x ส่วนท่ียำวท่ีสุดของเภขตป้ำย 
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๑.๑.๒ ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได ้

ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหนมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อก าหนด ส่วนกว้างที่สุด ยาวที่สุด 
แล้วค านวณตาม ๑.๑.๑ 
๑.๑.๓ ค านวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร 

๑.๒ อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น ๓ อัตรา ดังนี ้
 

อัตรำอำษีป้ำย (ต่อ 500 ตำรำงเภซนติเภมตร) 
ลักษณะป้ำย บำท 

1. อักษรไทยล้วน 
2. อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 
3. ป้ายดังต่อไปนี้ 
    - ไม่มีอักษรไทย 
    - อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
4. ป้ายที่เปลี่ยนแปลง แก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้าย  
ได้เสียภาษีแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มข้ึนให้คิดอัตราตามข้อ 1 2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี
และให้เสียเฉพาะภาษีที่เพิ่มข้ึน 
5. ป้ายใดทีเสียต่ ากว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท 

3 
20 
40 

 
กำรค ำนวณอำษีป้ำย ให้ค านวณโดยน าพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษี มีพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ 
ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ ๒ ป้ายนี้เสียภาษีดังนี้ 
๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เท่ากับ ๔๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐/๕๐๐ X ๒๐ = ๔๐๐) 
 
กำรรับเภรื่องร้องเภรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน โทรศัพท์: ๐-7529-1012 หรือเว็บไซต์ https://www.bohin.org 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนท่ีให้บริกำร  การจดทะเบียนพาณิชย ์
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  กองคลงั องค์ก ารบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน 

ขอบเภขตกำรให้บริกำร 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท:์ ๐-7529-1012     (ยกเว้นวันหนยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร: ๐-7529-1012     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. 

หลักเภกณฑ์ วิธีกำร และเภง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
กรมพฒันาธุรกจิการค้าได้ถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย์  
พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยให้ อบต.  
รับจดทะเบียนในเขตพื้นที่รบัผิดชอบเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้ับผู้ประกอบการในการยื่นจดทะเบียน 
พาณิชย์ ประหนยัดเวลา ประหนยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผู้ประกอบการสามารถน าหนลักฐานการจด
ทะเบียนพาณิชย์ไปใช้การท าธุรกรรมได้องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน ได้เปิดให้บริการแก่ ผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
โดยสามารถมาจดทะเบียนพาณิชย์ได้ ณ องค์การบรหิารส่วนต าบลบอ่หิน ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน        หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ผู้ประกอบการพาณิชย์ย่ืนค าขอและกรอกข้อมลู(แบบ ท.พ.)  ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลงั 
๒. เจ้าหนน้าที่ตรวจสอบเอกสาร      ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลงั 
๓. นายทะเบียนพิจารณาค าขอและจดทะเบียนพาณิชย์   ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลงั 
๔. ช าระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย์   ๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลงั 
ระยะเภวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๒๕ นาท 

รำยกำรเภอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เภอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 
จดทะเภบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) เภอกสำรท่ีใช้ ได้แก ่
 1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)    จ านวน ๑ ชุด 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน ๑ ฉบับ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน ๑ ฉบับ 
4) กรณีผูป้ระกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิม่เติม ดังนี้ 
 - หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่   จ านวน ๑ ฉบับ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้านหนลงัที่ประกอบพาณิชยกจิ  จ านวน ๑ ฉบับ 
 - ส าเนาสัญญาเช่า     จ านวน ๑ ฉบับ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสถานที่  จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่   จ านวน ๑ ฉบับ 
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5) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิม่เตมิ ดังนี้ 

- หนังสือมอบอ านาจพรอ้มติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ  จ านวน ๑ ฉบับ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผนวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่น 
              วีดิทัศน์ระบบดิจทิัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทงิ ต้องมีส าเนาหนังสืออนญุาต หรอื หนังสือรบัรองให ้

    เป็นผู้จ าหนน่ายหรือให้เช่า จากเจ้าของลิขสทิธ์ิ  
7) กรณีจดทะเบียนพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ ต้องมี แบบฟอรม์เอกสารแนบท้าย แบบ ทพ. 

จดทะเภบียนพำณิชย์ (เภปลี่ยนแปลง) เภอกสำรท่ีใช้ ได้แก ่
๑) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)    จ านวน ๑ ชุด 
๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน ๑ ฉบับ 
๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๑ ฉบับ 
๔) กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตั้งส านกังานแหง่ใหม่ ต้องแนบเอกสารเพิม่เติม ดังนี ้

- หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่   จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านหนลงัที่ประกอบพาณิชยกจิ  จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาสัญญาเช่า     จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสถานที่  จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที ่   จ านวน ๑ ฉบับ 

5) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิม่เตมิ ดังนี้ 
- หนังสือมอบอ านาจพรอ้มติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ  จ านวน ๑ ฉบับ 

6) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.๐๔๐๓)   จ านวน ๑ ฉบับ 
จดทะเภบียนพำณิชย์ (เภลิก) เภอกสำรท่ีใช้ ได้แก ่
1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)   จ านวน ๑ ชุด 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑ ฉบับ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน ๑ ฉบับ 
4) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.๐๔๐๓)   จ านวน ๑ ฉบับ 
5) กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจถึงแก่กรรม 

- ส าเนาใบมรณบัตร    จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาหนลกัฐานแสดงความเป็นทายาท  จ านวน ๑ ฉบับ 

6) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิม่เตมิ ดังนี้ 
- หนังสือมอบอ านาจพรอ้มติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ  จ านวน ๑ ฉบับ 

ค่ำธรรมเภนียม 
1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ ๕๐ บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครัง้ละ ๒๐ บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการเลกิประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ ๒๐ บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ ๓๐ บาท 
5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบยีนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชย์กิจรายหนึ่ง 
เรียกเก็บครั้งละ ๒๐ บาท 
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6. ค่าธรรมเนียมการคัดส าเนาและรบัรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเกบ็ ฉบับ
ละ ๓๐ บาท 
 
กำรรับเภรื่องร้องเภรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลบ่อหิน โทรศัพท:์ ๐-7529-1012 หรือเว็บไซต์ https://www.bohin.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bohin.org/
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  กองช่าง องค์ก ารบริหารส่วนต าบลบอ่หิน 

ขอบเภขตกำรให้บริกำร 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท:์ ๐-7529-1012     (ยกเว้นวันหนยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร: ๐-7529-1012     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. 

หลักเภกณฑ์ วิธีกำร และเภง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลเสียก่อน จึงจะด าเนินการได้ ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ควบคุมเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่
อาศัยในอาคาร 
 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน        หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นค าขออนุญาต ตามแบบ ข.๑     ๑. งานก่อสร้าง กองช่าง 
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที่     ๒. งานก่อสร้าง กองช่าง 
๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต      ๓. งานก่อสร้าง กองช่าง 
๔. ออกใบอนุญาต/ช าระค่าธรรมเนียม     ๔. งานก่อสร้าง กองช่าง 
ระยะเภวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑๕ วัน/ราย 
รำยกำรเภอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เภอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 
๑. แบบฟอร์มค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑)  จ านวน ๑ ชุด 
๒. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
 - ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต  จ านวน ๑ ชุด  
 - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต  จ านวน ๑ ชุด 
๓. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 
 - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน ๑ ชุด 
๔. ส าเนาหนลักฐาน โฉนดที่ดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหนน้าขนาดเท่าฉบับจริง   จ านวน ๑ ชุด 
๕. กรณีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินบุคคลอื่น 
 - หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน  จ านวน ๑ ชุด 
 - ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน    จ านวน ๑ ชุด 
 - ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน    จ านวน ๑ ชุด 
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๖. กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอื่น (ที่ดินต่างเจ้าของ) 

- หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน  จ านวน ๑ ชุด 
 - ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินด้านที่ชิดเขต  จ านวน ๑ ชุด 
  - ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินด้านที่ชิดเขต  จ านวน ๑ ชุด 
 ๗. กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง  
  - หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์   จ านวน ๑ ฉบับ  
             (บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นิติบุคคล ๓๐ บาท)  
 ๘. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารที่มี ลักษณะ / ขนาดอยู่ใน 
              ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)  จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๙. ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  จ านวน ๑ ฉบับ  

๑๐.รายการค านวณโครงสร้าง ( กรณีอาคารมีพื้นที่ใช้สอยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)  จ านวน ๑ ชุด  
 ๑๑.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม(กรณีเข้าข่ายองควบคุมตามกฎกระทรวง)  
               จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๑๒.ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม   จ านวน ๑ ฉบับ  

๑๓.แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จ านวน ๓ ชุด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ๑๓.๑ รายการประกอบแบบ  

๑๓.๒ แผนที่สังเขป 
   ๑๓.๓ รูปแบบพื้น  

๑๓.๔ รูปด้าน ๔ ด้าน 
   ๑๓.๕ รูปตัด ๒ ด้าน  

๑๓.๖ รูปทรงหนลังคา 
   ๑๓.๗ รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก  

๑๓.๘ รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน,เสา,ฐานราก) 
๑๓.๙ รูปแปลนไฟฟ้า, สุขาภิบาล  
๑๓.๑๐ รายการค านวณ (กรณีเป็นอาคาร ๒ ช้ันข้ึนไป) 

ค่ำธรรมเภนียม 
 ๑.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๒๐ บาท 

๒.ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารบ้านเรือน ฉบับละ ๑๐ บาท 
๓.ใบอนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านเรือน ฉบับละ ๑๐ บาท 
๔.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารบ้านเรือน ฉบับละ ๒๐ บาท 
๕.ใบรับรองอาคารบ้านเรือน ฉบับละ ๑๐ บาท 
๖.ใบแทนใบอนุญาตหนรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ ๕ บาท 
๗.ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหนรือดัดแปลงอาคาร 

     - อาคารสูงไม่เกิน ๒ ช้ัน หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ค่าธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค์ 
    - อาคารสูงเกิน ๒ ช้ัน แต่ไม่เกิน ๓ ช้ัน หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตรค่าธรรมเนียมใน
อัตรา ตารางเมตรละ ๒ บาท 

    - อาคารสูงเกิน ๓ ช้ัน หนรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ค่าธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๔ บาท 
   - อาคารซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ าหนักน้ าหนนักบรรทุกเกิน ๕๐ กก. ต่อหนนึ่งตารางเมตร ค่าธรรมเนียมใน
อัตรา ตารางเมตรละ ๔ บาท 
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   - พื้นที่ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ค่าธรรมเนียม ในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค์ 
     - ป้ายตารางเมตรละ ๔ บาท 
     - อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น ทางหรือท่อระบายน้ า รั้ว หรือก าแพง เมตรละ ๑ บาท 
 
กำรรับเภรื่องร้องเภรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน โทรศัพท์: ๐-7529-1012 หรือเว็บไซต์ https://www.bohin.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bohin.org/
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร   การขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

ขอบเภขตกำรให้บริกำร 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์: ๐-7529-1012     (ยกเว้นวันหนยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร: ๐-7529-1012     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. หนังสือรับรองการปลูกสร้างบ้าน    ๑. กองช่าง  
2. ต้องไปขอใบรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน   2. ผู้ใหญ่บ้าน 
 ในหมู่บ้านที่ตนท าการก่อสร้างบ้าน  
3. น าเอกสารที่ได้มาทั้งหมดน าไปยื่นที่นายทะเบียนอ าเภอ  3. ที่ว่าการอ าเภอสิเกา 
 เพื่อขอบ้านเลขที่ 

ระยะเภวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑ วัน 

รำยกำรเภอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เภอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้  
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ  
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน ๑ ฉบับ  
๓. ส าเนาโฉนดที่ดินที่มีการปลูกสร้างบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ  
๔. หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ  

ค่ำธรรมเภนียม  
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

กำรรับเภรื่องร้องเภรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน โทรศัพท์: ๐-7529-1012 หรือเว็บไซต์ https://www.bohin.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bohin.org/
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร   การขอความช่วยเหลือสาธารณภัย 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

ขอบเภขตกำรให้บริกำร 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์: ๐-7529-1012     (ยกเว้นวันหนยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร: ๐-7529-1012     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน        หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชาชนย่ืนค าร้องต่อเจ้าหน้าที่    ๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. เจ้าหนน้าที่รับค าร้องและรายงานผู้บริหารทราบทันที  ๒. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เพื่อสั่งการ 
๓. เจ้าหนน้าที่ส ารวจความเสียหายเบื้องต้น   ๓. กองช่าง  
๔. บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับภัย   ๔. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๕. รายงานอ าเภอทราบเพื่อด าเนินการ    ๕. ที่ว่าการอ าเภอสิเกา 

ระยะเภวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑ วัน 

รำยกรเภอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เภอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน ๑ ฉบับ 

ค่ำธรรมเภนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

กำรรับเภรื่องร้องเภรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน โทรศัพท์: ๐-7529-1012 หรือเว็บไซต์ https://www.bohin.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bohin.org/
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร   การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ขอบเภขตกำรให้บริกำร 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์: ๐-7529-1012     (ยกเว้นวันหนยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร: ๐-7529-1012     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชาชนย่ืนค าร้องต่อเจ้าหนน้าที่   ๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    (ระยะเวลา ๑ นาที) 
๒. เจ้าหนน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง  ๒. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    เรื่องราวร้องทุกข์  (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย) 
๓. เจ้าหนน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร ๓. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย) 
๔. ผู้บริหารพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และสั่งการ  ๔. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย) 
๕. เจ้าหนน้าที่แจ้งตอบรับผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ ๕. ส านักงานปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล 
    (ระยะเวลา ๑ วัน/ราย) 
 

ระยะเภวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๗ วัน/ราย 
รำยกำรเภอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน ๑ ฉบับ 

ค่ำธรรมเภนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

กำรรับเภรื่องร้องเภรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน โทรศัพท์: ๐-7529-1012 หรือเว็บไซต์ https://www.bohin.org 
 
 
 
 
 
 

https://www.bohin.org/
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร   การรับแจ้งข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

ขอบเภขตกำรให้บริกำร 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์: ๐-7529-1012     (ยกเว้นวันหนยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร: ๐-7529-1012     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ผู้สูงอายุยื่นแบบขอข้ึนทะเบียนพรอมเอกสารประกอบ  ๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 
๒. เจ้าหนน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผูขอข้ึนทะเบียน   ๒. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    (ระยะเวลา ๑ วัน) 
๓. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   ๓. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  (ระยะเวลา ๗ วัน) 
๔. น ารายช่ือผูสูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   ๔. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    เสนอผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติ 
    (ระยะเวลา ๗ วัน) 
๕. แจงรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินให้ สนง.ทองถ่ินจังหนวัดทราบ  ๕. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ระยะเภวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑๕ วัน (หลังจากหนมดระยะเวลาข้ึนทะเบียน) 

รำยกำรเภอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เภอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 
เภอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอลงทะเภบียนผู้สูงอำยุ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน ๑ ฉบับ 

๓. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร   จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. หนังสือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแทนด้วย จ านวน ๑ ฉบับ 

             (กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตัวเองได้) 

เภอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอลงทะเภบียนผู้พิกำร 
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหนมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. หนังสือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแทนด้วย จ านวน ๑ ฉบับ 

              (กรณีผู้พิการไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตัวเองได้) 
 
 



-17- 
เภอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอลงทะเภบียนผู้ปววยเภอดส์ 

๑. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. หนังสือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแทนด้วย จ านวน ๑ ฉบับ  

(กรณีผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตัวเองได้)  

ค่ำธรรมเภนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

กำรรับเภรื่องร้องเภรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน โทรศัพท์: ๐-7529-1012 หรือเว็บไซต์ https://www.bohin.org 


