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การจ จัดททาคคคู่ม มือสทาหร จับประชาชน

1.ททที่มา

      เนนนื่องด ด้วยปปัจจจุบปัน มมีกฎหมายวว่าด ด้วยการอนจุญาตจจานวนมาก 
กจาหนดให ด้การประกอบกกิจการของประชาชนต ด้องผว่านการอนจุมปัตกิ การ
อนจุญาต การออกใบอนจุญาต  การขขขึ้นทะเบมียนและการแจ ด้งในการขอ
อนจุญาตดจาเนกินการตว่างๆ จะต ด้องตกิดตว่อกปับสว่วนราชการหลายแหว่ง อมีกทปั ขึ้ง
กฎหมายบางฉบปับไมว่ได ด้กจาหนดระยะเวลา เอกสาร และหลปักฐานทมีนื่
จจาเปป็ นรวมถขงขปั ขึ้นตอนในการพกิจารณาไว ด้อยว่างชปัดเจน ทจาให ด้เกกิดความ
คลจุมเครนอไมว่ชปัดเจนอปันเปป็ นการสร ด้างภาระแกว่ประชาชนอยว่างมาก  และ
เปป็ นอจุปสรรคตว่อการเพกินื่มขมีดความสามารถในการประกอบธจุรกกิจของ
ประเทศในเวทมีการค ด้าโลก คณะรปักษาความสงบแหว่งชาตกิ ได ด้ปรขกษาลง
มตกิให ด้เสนอรว่าง พระราชบปัญญปัตกิการอจานวยความสะดวกในการพกิจารณา
อนจุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ตว่อสภานกิตกิบปัญญปัตกิแหว่งชาตกิ  หปัวหน ด้า
คณะรปักษาความสงบแหว่งชาตกิ จขงได ด้ใช ด้อจานาจหน ด้าทมีนื่ของนายกรปัฐมนตรมี 
และคณะรปัฐมนตรมีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรปัฐธรรมนนูญแหว่งราช
อาณาจปักรไทย  (ฉบปับชปันื่วคราว) พจุทธศปักราช 2557 เสนอรว่างพระราช
บปัญญปัตกิดปังกลว่าวตว่อสภานกิตกิบปัญญปัตกิแหว่งชาตกิพกิจารณาเปป็ นเรนนื่องเรว่งดว่วน   
สภานกิตกิบปัญญปัตกิแหว่งชาตกิในการประชจุมครปั ขึ้งทมีนื่ 25/2557 เมนนื่อวปันพฤหปัสบดมี
ทมีนื่ 20 พฤศจกิกายน 2557 ได ด้พกิจารณารว่างพระราชบปัญญปัตกิดปังกลว่าวแล ด้ว 
ลงมตกิเหป็นสมควรประกาศใช ด้เปป็ นกฎหมาย  นายกรปัฐมนตรมี ได ด้นจารว่างพระ
ราชบปัญญปัตกิการอจานวยความสะดวกในการพกิจารณาอนจุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.....ขขขึ้นทนูลเกล ด้าทนูลกระหมว่อม ถวายแดว่พระบาทสมเดป็จ
พระเจ ด้าอยนูว่หปัว เพนนื่อทรงลงประปรมาภกิไธย

      ในการนมีขึ้  พระบาทสมเดป็จพระเจ ด้าอยนูว่หปัว ทรงลงพระ
ปรมาภกิไธย เมนนื่อวปันทมีนื่  16  มกราคม  2558 และมมีการประกาศในราชกกิจ
จานจุเบกษา เมนนื่อวปันทมีนื่ 22 มกราคม 2558

      มาตรา 7 วรรคหนนที่ง กจาหนดให ด้ในกรณมีทมีนื่มมีกฎหมายกจาหนด
ให ด้การกระทจาใดจะต ด้องได ด้รปับอนจุญาต        ผนู ด้อนจุญาตจะต ด้องจปัดทจาคนูว่มนอ
สจาหรปับประชาชน  ซขนื่งอยว่างน ด้อยต ด้องประกอบด ด้วย หลปักเกณฑฑ์ วกิธมีการ 
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และเงนนื่อนไข (ถ ด้ามมี) ในการยนนื่นคจาขอ ขปั ขึ้นตอนและระยะเวลาในการ
พกิจารณาอนจุญาต และรายการเอกสารหรนอหลปักฐานทมีนื่ผนู ด้ขออนจุญาตจะ
ต ด้องยนนื่นมาพร ด้อมกปับคจาขอ และจะกจาหนดให ด้ยนนื่นคจาขอผว่านทาง
อกิเลป็กทรอนกิกสฑ์แทนการมายนนื่นคจาขอด ด้วยตนเองกป็ได ด้

       มาตรา 7 วรรคสอง คนูว่มนอสจาหรปับประชาชนตามวรรคหนขนื่ง 
ให ด้ปกิดประกาศไว ด้ ณ สถานทมีนื่ทมีนื่กจาหนดให ด้ยนนื่นคจาขอ และเผยแพรว่ทางสนนื่อ
อกิเลป็กทรอนกิกสฑ์ และเมนนื่อประชาชนได ด้สจาเนาคนูว่มนอดปังกลว่าวให ด้พนปักงานเจ ด้า
หน ด้าทมีนื่คปัดสจาเนาให ด้ โดยจะคกิดคว่าใช ด้จว่ายตามควรแกว่กรณมีกป็ได ด้ ในกรณมีเชว่น
นปั ขึ้นให ด้ระบจุคว่าใช ด้จว่ายดปังกลว่าวไว ด้ในคนูว่มนอสจาหรปับประชาชนด ด้วย

       มาตรา 7 วรรคสาม กจาหนดให ด้เปป็ นหน ด้าทมีนื่ของคณะ
กรรมการพปัฒนาระบบราชการตรวจสอบขปั ขึ้นตอนและระยะเวลาในการ
พกิจารณาอนจุญาตทมีนื่กจาหนดตามวรรคหนขนื่งวว่าเปป็ นระยะเวลาทมีนื่เหมาะสม
ตามหลปักเกณฑฑ์ และวกิธมีการบรกิหารกกิจการบ ด้านเมนองเมนองทมีนื่ดมีหรนอไมว่ ใน
กรณมีทมีนื่เหป็นวว่า ขปั ขึ้นตอน และระยะเวลาทมีนื่กจาหนดดปังกลว่าวลว่าช ด้าเกกินสมควร
ให ด้เสนอคณะรปัฐมนตรมีเพนนื่อพกิจารณา และสปันื่งการให ด้ผนู ด้อนจุญาตดจาเนกินการ
แก ด้ไขให ด้เหมาะสมโดยเรป็ว

      มาตรา 17 ให ด้ผนู ด้อนจุญาตจปัดทจาคนูว่มนอสจาหรปับประชาชนตา 
มาตรา 7 ให ด้เสรป็จสกิขึ้น ภายในหนขนื่งร ด้อยแปดสกิบวปันนปับแตว่วปันทมีนื่พระราช
บปัญญปัตกินมีขึ้ประกาศในราชกกิจจานจุเบกษา

2.ว จัตถถุประสงคค์ของการจ จัดททาคคคู่ม มือสทาหร จับประชาชน

      2.1 เพนนื่อให ด้เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องและประชาชนใช ด้เปป็ น
แนวทางในการดจาเนกินการ

      2.2 เพนนื่อให ด้เกกิดผลสปัมฤทธกิธิ์ตามเจตนารมณฑ์ ของพระราช
บปัญญปัตกิการอจานวยความสะดวกในการพกิจารณาอนจุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558

3.คทาจทาก จัดความ
     “การบรริหารประชาชน” หมายถขง การดจาเนกินการให ด้บรกิการ

ประชาชนของหนว่วยงานของรปัฐจนแล ด้วเสรป็จตามคจาขอ การยนนื่นคจาขอนมีขึ้
เปป็ นการยนนื่นคจาขอตามทมีนื่มมีกฎหมาย กฎ ระเบมียบ ข ด้อบปังคปับ ให ด้หนว่วยงาน
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ของรปัฐกจาหนดให ด้ผนู ด้รปับบรกิการต ด้องยนนื่นคจาขอกว่อนดจาเนกินการใด ได ด้แกว่การ
อนจุญาต การออกใบอนจุญาต การอนจุมปัตกิ การจดทะเบมียน การขขขึ้นทะเบมียน 
การรปับแจ ด้ง การให ด้ประทานบปัตร และการให ด้อาชญาบปัตร

     “ผค ห้ร จับบรริการ” หมายถขง ประชาชนผนู ด้มารปับบรกิการโดยตรง 
หรนอหนว่วยงานภาคเอกชนทมีนื่มารปับบรกิการจากหนว่วยงานภาครปัฐ

     “หนคู่วยงานของร จัฐ” ประกอบด ด้วย  สว่วนราชการ  จปังหวปัด  
องคฑ์กรปกครองสว่วนท ด้องถกินื่น รปัฐวกิสาหกกิจ องคฑ์การมหาชน และหนว่วยงาน
ภาครปัฐรนูปแบบใหมว่

4.แนวคริดและหล จักการ
       แนวคกิดและหลปักการของการจปัดทจาคนูว่มนอสจาหรปับประชาชน

ตามพระราชบปัญญปัตกิอจานวยความสะดวกในการพกิจารณาอนจุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 ได ด้นจาหลปักการของการบรกิหารกกิจการบ ด้านเมนองทมีนื่ดมี 
มาเปป็ นหลปักการสจาคปัญ  ไมว่วว่าจะเปป็ นการลดต ด้นทจุนของประชาชน  และ
เพกินื่มประสกิทธกิภาพในการให ด้บรกิการของภาครปัฐ การสร ด้างให ด้เกกิดความ
โปรว่งใสในการปฏกิบปัตกิราชการ  โดยการลดการใช ด้ดจุลยพกินกิจของเจ ด้าหน ด้าทมีนื่
เปกิดเผยขปั ขึ้นตอน ระยะเวลาให ด้ประชาชนทราบ เพนนื่อเปด้าหมายอปันเปป็ นหปัวใจ
สจาคปัญคนอ การคจานวณความสะดวกให ด้แกว่ประชาชน

        4.1 ความหมายของคนูว่มนอสจาหรปับประชาชน เปป็ นคนูว่มนอทมีนื่แสดง
ให ด้ประชาชนรปับทราบข ด้อมนูลทมีนื่ชปัดเจน ในการตกิดตว่อรปับบรกิการจากหนว่วย
งานของรปัฐ วว่ามมีหลปักเกณฑฑ์ วกิธมีการ ขปั ขึ้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลปัก
ฐานทมีนื่จจาเปป็ นอยว่างไร เพนนื่อเปป็ นการอจานวยความสะดวกให ด้แกว่ประชาชน

        4.2 ขอบเขตการดจาเนกินการ หนว่วยงานของรปัฐทมีนื่มมีกฎหมาย 
กฎ ระเบมียบ ข ด้อบปังคปับ กจาหนดให ด้ประชาชนต ด้องขออนจุญาต จดทะเบมียน
ขขขึ้นทะเบมียนหรนอแจ ด้งกว่อนจะดจาเนกินการใดๆ ต ด้องจปัดทจาคนูว่มนอสจาหรปับ
ประชาชน

        4.3 วปัตถจุประสงคฑ์ในการจปัดทจาคนูว่มนอสจาหรปับประชาชน    การ
จปัดทจาคนูว่มนอสจาหรปับประชาชนมมีวปัตถจุประสงคฑ์ดปังนมีขึ้.-

1) เพนนื่อเปป็ นการอจานวยความสะดวกในการตกิดตว่อ ขอรปับ
บรกิการของประชาชน โดยให ด้ข ด้อมนูลทมีนื่ชปัดเจน เกมีนื่ยวกปับหลปักเกณฑฑ์ วกิธมีการ
ขปั ขึ้นตอน ระยะเวลา คว่าใช ด้จว่าย เอกสารหรนอหลปักฐานทมีนื่ใช ด้ประกอบคจาขอ 
สถานทมีนื่ให ด้บรกิการ

2) เพนนื่อลดต ด้นทจุนในการมาตกิดตว่อขอรปับบรกิการของประชาชน
3) เพนนื่อยกระดปับการพปัฒนาการให ด้บรกิการของหนว่วยงานภาค

รปัฐ และเพกินื่มขมีดความสามารถในการแขว่งขปันของประเทศ
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4) เพนนื่อสร ด้างความโปรว่งใส ในการปฏกิบปัตกิงานของหนว่วยงาน
ภาครปัฐ

       4.4 เปด้าหมายของการจปัดทจาคนูว่มนอสจาหรปับประชาชน
          หนว่วยงานของรปัฐทมีนื่มมีงานบรกิการประชาชนทมีนื่มมีกฎหมาย กฎ

ระเบมียบ ข ด้อบปังคปับ กจาหนดให ด้ประชาชนต ด้องมายนนื่นขออนจุญาตกว่อนดจาเนกิน
การใด มมีการจปัดทจาคนูว่มนอสจาหรปับประชาชน และนจาไปใช ด้ในการให ด้บรกิการ
ประชาชน

5.ประโยชนค์ททที่ไดห้จากการจ จัดททาคคคู่ม มือสทาหร จับประชาชน
              ประโยชนค์ตคู่อผค ห้ร จับบรริการ

-ทราบแนวปฏกิบปัตกิในการรปับบรกิการอยว่างชปัดเจน
-ได ด้รปับบรกิการทมีนื่มมีมาตรฐาน และมมีความโปรว่งใส
-ได ด้รปับความพขงพอใจเพกินื่มขขขึ้นจากการมารปับบรกิการ
-มมีโอกาสแสดงความเหป็นตกิชม (Feedback)

               ประโยชนค์ตคู่อผค ห้ใหห้บร ริการ
  -ให ด้บรกิการด ด้วยความโปรว่งใส ลดการใช ด้ดจุลยพกินกิจ ใน

การตปัดสกินใจ และลดความเสมีนื่ยงในการทจุจรกิตคอรปัปชปันื่น
- สามารถตกิดตามและประเมกินผลการให ด้บรกิการ ตามหลปัก

เกณฑฑ์ทมีนื่วางไว ด้ เพนนื่อนจามาปรปับปรจุงการให ด้บรกิการ
- พปัฒนาการให ด้บรกิการอยว่างตว่อเนนนื่อง

      ประโยชนค์โดยรวมตคู่อประเทศ
-ยกระดปับการพปัฒนาการให ด้บรกิการของหนว่วยงานภาครปัฐ
-เพกินื่มขมีดความสามารถ ในการแขว่งขปันของประเทศ

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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งานททที่ใหห้บร ริการ รปับแจ ด้งเรนนื่องราวร ด้องทจุกขฑ์
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ สจานปักปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.สจานปักปลปัดเทศบาล
โทรศปัพทฑ์ 043-491106
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
-

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.เขมียนใบคจาร ด้องตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ 
สจานปักปลปัดเทศบาล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
3.นจาเรนนื่องเสนอผนู ด้บรกิหาร
(ระยะเวลา 1 วปัน)

1.สจานปักปลปัดเทศบาล

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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4.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสปันื่งการให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีนื่ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องดจาเนกินการ 
(ระยะเวลา 5 วปัน)
5.แจ ด้งตอบรปับการดจาเนกินการให ด้ผนู ด้
ร ด้องเรมียนทราบ(ภายใน 7 วปัน)
ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 7 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ

-
คคู่าธรรมเนทยม

-
การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน

ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ ขอรปับบรกิการข ด้อมนูลขว่าวสาร
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ สจานปักปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.สจานปักปลปัดเทศบาล
โทรศปัพทฑ์ 043-491106
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
-

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.เขมียนใบคจาร ด้องตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ 
สจานปักปลปัดเทศบาล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบข ด้อมนูล 
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)

1.งานธจุรการ สจานปักปลปัดเทศบาล

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  

http://www.nsh.go.th/
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3.นจาเรนนื่องเสนอผนู ด้บรกิหาร (ระยะ
เวลา 1 วปัน)
4.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสปันื่งการให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีนื่ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องดจาเนกินการ
5.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องดจาเนกินการ
จปัดหาข ด้อมนูลขว่าวสาร
(ระยะเวลา 1 วปัน)
6. ดจาเนกินการสว่งมอบข ด้อมนูล
ขว่าวสารให ด้ผนู ด้ร ด้องขอ(ภายใน 3 
วปัน)
ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 3 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ

-
คคู่าธรรมเนทยม

-
การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน

ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การขออนจุญาตยนมพปัสดจุ
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ กองชว่าง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.สจานปักปลปัดเทศบาล
โทรศปัพทฑ์ 043-491106
โทรสาร 043-491602
2.กองชว่าง
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
103

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
-

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  

http://www.nsh.go.th/


คคคู่ มมื อ สสสำ ห รรั บ ป ร ะ ช สำ ช น                       ห นน้ สำ  | 8

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.เขมียนใบคจาร ด้องตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ 
สจานปักปลปัดเทศบาล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบข ด้อมนูล 
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
3.นจาเรนนื่องเสนอผนู ด้บรกิหาร (ระยะ
เวลา 1 วปัน)
4.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสปันื่งการให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีนื่ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องดจาเนกินการ
5.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่กองชว่างดจาเนกินการ
จปัดหาพปัสดจุ
(ระยะเวลา 1 วปัน)
6. ดจาเนกินการสว่งมอบพปัสดจุให ด้ผนู ด้
ร ด้องขอ  (ภายใน 3 วปัน)

1.สจานปักปลปัดเทศบาล
2.กองชว่าง

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 3 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ

-
คคู่าธรรมเนทยม

-
การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน

ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การบรกิการจปัดสถานทมีนื่
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ กองชว่าง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.สจานปักปลปัดเทศบาล
โทรศปัพทฑ์ 043-491106
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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2.กองชว่าง
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
103

ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
-

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.เขมียนใบคจาร ด้องตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ 
สจานปักปลปัดเทศบาล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบข ด้อมนูล 
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
3.นจาเรนนื่องเสนอผนู ด้บรกิหาร (ระยะ
เวลา 1 วปัน)
4.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสปันื่งการให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีนื่ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องดจาเนกินการ
5.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่กองชว่างดจาเนกินการ
จปัดสถานทมีนื่ (ระยะเวลา 1 วปัน)
6. ดจาเนกินการจปัดสถานทมีนื่

1.สจานปักปลปัดเทศบาล
2.กองชว่าง

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 3 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ

-
คคู่าธรรมเนทยม

-
การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน

ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การปรปับปรจุงซว่อมแซมทางเท ด้าและ
ถนน

หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ กองชว่าง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้ ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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บรริการ
1.สจานปักปลปัดเทศบาล
โทรศปัพทฑ์ 043-491106
โทรสาร 043-491602
2.กองชว่าง
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
103

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
-

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.เขมียนใบคจาร ด้องตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ 
สจานปักปลปัดเทศบาล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
3.นจาเรนนื่องเสนอผนู ด้บรกิหาร
(ระยะเวลา 1 วปัน)
4.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสปันื่งการให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีนื่ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องดจาเนกินการ(ระยะ
เวลา 5 วปัน)

1.สจานปักปลปัดเทศบาล
2.กองชว่าง

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 7 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ

-
คคู่าธรรมเนทยม

-
การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน

ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การซว่อมแซมไฟฟด้าสาธารณะ
ชจารจุด

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ กองชว่าง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.สจานปักปลปัดเทศบาล
โทรศปัพทฑ์ 043-491106
โทรสาร 043-491602
2.กองชว่าง
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
103

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
-

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.เขมียนใบคจาร ด้องตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ 
สจานปักปลปัดเทศบาล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบข ด้อมนูล 
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
3.นจาเรนนื่องเสนอผนู ด้บรกิหาร (ระยะ
เวลา 1 วปัน)
4.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสปันื่งการให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีนื่ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องดจาเนกินการ 
(ระยะเวลา 5 วปัน)

1.สจานปักปลปัดเทศบาล
2.กองชว่าง

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 7 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ

-
คคู่าธรรมเนทยม

-
การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน

ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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งานททที่ใหห้บร ริการ การชว่วยเหลนอสาธารณภปัย
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ งานปด้องกปันและบรรเทา

สาธารณภปัย

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.สจานปักปลปัดเทศบาล
โทรศปัพทฑ์ 043-491106
โทรสาร 043-491602
2.งานปด้องกปันและบรรเทา
สาธารณภปัย
โทรศปัพทฑ์ 043-491106
3.กองชว่าง
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
103

ทจุกวปัน ตลอด 24 ชปันื่วโมง

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิปด้องกปันและบรรเทาสาธารณภปัย พ.ศ.2550

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.ดจาเนกินการร ด้องขอตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่,
ประธานชจุมชน, ผนู ด้ใหญว่บ ด้าน, 
สมาชกิกสภาเทศบาล, ผนู ด้บรกิหาร
เทศบาล
2.นจาเรนนื่องเสนอผนู ด้บรกิหาร (ทปันทมี)
2.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสปันื่งการให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีนื่ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องดจาเนกินการ 
(ทปันทมี)
3.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องดจาเนกินการ
(ทปันทมี)

1.สจานปักปลปัดเทศบาล
2.งานปด้องกปันและบรรเทา
สาธารณภปัย
3.กองชว่าง

ระยะเวลา
ดจาเนกินการทปันทมี

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
-

คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ สนปับสนจุนนจขึ้าอจุปโภคบรกิโภค
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ งานปด้องกปันและบรรเทา

สาธารณภปัย

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.สจานปักปลปัดเทศบาล
โทรศปัพทฑ์ 043-491106
โทรสาร 043-491602
2.งานปด้องกปันและบรรเทา
สาธารณภปัย
โทรศปัพทฑ์ 043-491106
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิปด้องกปันและบรรเทาสาธารณภปัย พ.ศ.2550

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.ดจาเนกินการร ด้องขอตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่,
ประธานชจุมชน, ผนู ด้ใหญว่บ ด้าน, 
สมาชกิกสภาเทศบาล, ผนู ด้บรกิหาร
เทศบาล
2.นจาเรนนื่องเสนอผนู ด้บรกิหาร (ทปันทมี)
2.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสปันื่งการให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีนื่ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องดจาเนกินการ 

1.สจานปักปลปัดเทศบาล
2.งานปด้องกปันและบรรเทา
สาธารณภปัย

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  

http://www.nsh.go.th/
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(ทปันทมี)
3.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องดจาเนกินการ
(ทปันทมี)
ระยะเวลา
2 ชปันื่วโมง / ราย
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ

-
คคู่าธรรมเนทยม

-
การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน

ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การรางวปัดชมีขึ้แนวเขตทมีนื่ดกิน
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ กองชว่าง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.กองชว่าง
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
103
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
-

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.เขมียนใบคจาร ด้องพร ด้อมยนนื่นเอกสาร
หลปักฐานตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ กองชว่าง
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
3.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องดจาเนกินการ

1.กองชว่าง
2.สจาหนปักปลปัด(งานนกิตกิการ)

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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รางวปัดชมีขึ้แนวเขตทมีนื่ดกิน
(ระยะเวลา 1 วปัน)
ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 3 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ

-
คคู่าธรรมเนทยม

-
การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน

ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การขออนจุญาตกว่อสร ด้างอาคาร
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ กองชว่าง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.กองชว่าง
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
103
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฏหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
-

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.เขมียนใบคจาร ด้องพร ด้อมยนนื่นเอกสาร
หลปักฐานตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ กองชว่าง
(ระยะเวลา 1 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบข ด้อมนูล

1.กองชว่าง

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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(ระยะเวลา 7 วปัน)
3.ตรวจสอบเอกสาร/พนขึ้นทมีนื่
กว่อสร ด้าง 
(ระยะเวลา 7 วปัน)
4.พกิจารณาออกใบอนจุญาต
 (ระยะเวลา 15 วปัน)
ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 30 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.แบบแปลนกว่อสร ด้าง 5 ชจุด
2.ภาพถว่ายเอกสารสจาเนาทะเบมียนบ ด้าน ผนู ด้ขออนจุญาต 1 ชจุด
3.ภาพถว่ายเอกสารโฉนดทมีนื่ดกิน, นส.3 ถว่ายต ด้นฉบปับจรกิงทจุกหน ด้า 1 ชจุด
4.รปับรองเอกสารถนูกต ด้องในเอกสารทจุกฉบปับ
กรณมีสร ด้างในทมีนื่ของบจุคคลอนนื่น มมีหลปักเกณฑฑ์ดปังตว่อไปนมีขึ้
1.หนปังสนอยกินยอมเจ ด้าของทมีนื่ดกิน
2.ภาพถว่ายเอกสาร สจาเนาทะเบมียนบ ด้าน ผนู ด้ถนอกรรมสกิทธกิธิ์ทมีนื่ดกิน 1 ชจุด
3.รปับรองเอกสารถนูกต ด้องในเอกสารทจุกฉบปับ
กรณมีตกลงกว่อสร ด้าง/ดปัดแปลงอาคารโดยวกิธมีทจาผนปังรว่วมกปันกปับบจุคคลอนนื่น
มมีหลปักเกณฑฑ์ดปังตว่อไปนมีขึ้
1.หนปังสนอตกลงกว่อสร ด้าง/ดปัดแปลงอาคารโดยวกิธมีทจาผนปังรว่วมกปัน 1 ชจุด
2.ภาพถว่ายเอกสาร สจาเนาทะเบมียนบ ด้านของผนู ด้ถนอกรรมสกิทธกิธิ์ทมีนื่ดกินผนู ด้ขอ
ทจาความตกลง 1 ชจุด
3.ภาพถว่ายบปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้ถนอกรรมสกิทธกิธิ์ทมีนื่ดกิน 1 ชจุด
4.รปับรองเอกสารถนูกต ด้องในเอกสารทจุกฉบปับ

คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  



คคคู่ มมื อ สสสำ ห รรั บ ป ร ะ ช สำ ช น                       ห นน้ สำ  | 17

งานททที่ใหห้บร ริการ
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ

การให ด้บรกิการคอมพกิวเตอรฑ์และ
อกินเตอรฑ์เนป็ต
ความเรป็วสนูง

สจานปักปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.ศนูนยฑ์การเรมียนรนู ด้ ICT ชจุมชน เพนนื่อ
พว่อหลวง เทศบาลตจาบล
หนองสองห ด้อง

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 17.00 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
-

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.กรอกแบบฟอรฑ์มสมปัครสมาชกิก 
ณ ศนูนยฑ์การเรมียนรนู ด้ ICT ชจุมชน 
เพนนื่อพว่อหลวง เทศบาลตจาบล

1.สจานปักปลปัดเทศบาล

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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หนองสองห ด้อง
2.ลงชนนื่อและเวลาเข ด้าใช ด้บรกิการ ณ 
ศนูนยฑ์การเรมียนรนู ด้ ICT ชจุมชน
ระยะเวลา
ให ด้บรกิการ วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์ (ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการกจาหนด)
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1. สจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน จจานวน 1 ฉบปับ พร ด้อมทปั ขึ้งรปับรอง
สจาเนาถนูกต ด้อง
2. รนูปถว่าย 1 นกิขึ้ว จจานวน 1 ใบ

คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การขอรปับบรกิการจปัดเกป็บขยะ
มนูลฝอย

หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ กองสาธารณสจุขและสกินื่งแวดล ด้อม

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.กองสาธารณสจุขและสกินื่ง
แวดล ด้อม
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
101
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
-

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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1.เขมียนใบคจาร ด้องพร ด้อมยนนื่นเอกสาร
หลปักฐานตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ กอง
สาธารณสจุขและสกินื่งแวดล ด้อม
(ระยะเวลา 1 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 1 วปัน)
3.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องดจาเนกินการ
ตามคจาร ด้องขอ
(ระยะเวลา 3 วปัน)

1.กองสาธารณสจุขและสกินื่ง
แวดล ด้อม

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 5 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1. สจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน จจานวน 1 ฉบปับ พร ด้อมทปั ขึ้งรปับรอง
สจาเนาถนูกต ด้อง
2. สจาเนาทะเบมียนบ ด้าน จจานวน 1 ฉบปับ พร ด้อมทปั ขึ้งรปับรองสจาเนาถนูกต ด้อง
3. หนปังสนอมอบอจานาจ กรณมีไมว่ใชว่เจ ด้าบ ด้านร ด้องขอ

คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การรปับชจาระคว่าธรรมเนมียมขยะ
มนูลฝอย

หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ กองคลปัง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.กองคลปัง
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
102

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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โทรสาร 043-491602 ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิรายได ด้เทศบาล พ.ศ.2498

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ออกหนปังสนอแจ ด้งคว่า
ธรรมเนมียม 
2.ดจาเนกินการจปัดเกป็บคว่าธรรมเนมียม
จปัดเกป็บขยะ

1.กองคลปัง

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 15 นาทมี
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ

-
คคู่าธรรมเนทยม

-
การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน

ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การบรกิการจดทะเบมียนพาณกิชยฑ์
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ สจานปักปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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1.สจานปักปลปัดเทศบาล
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิทะเบมียนพาณกิชยฑ์ พ.ศ.2499

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.ภายใน 30 วปัน นปับแตว่วปันทมีนื่
ประกอบกกิจการ/เปลมีนื่ยนแปลง/เลกิก
ประกอบกกิจการ
2.ให ด้ผนู ด้ประกอบกกิจการ ยนนื่นคจาขอ
ประกอบกกิจการ/เปลมีนื่ยนแปลง/เลกิก
ประกอบกกิจการ
3.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบข ด้อมนูล
4.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ทมีนื่เกมีนื่ยวข ด้องดจาเนกินการ
จดทะเบมียนพาณกิชยฑ์
(ระยะเวลา 1 วปัน)

1.สจานปักปลปัดเทศบาล

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 10 นาทมี
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.คจาขอจดทะเบมียนพาณกิชยฑ์ (แบบ ทพ.)
2.สจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้ประกอบพาณกิชยกกิจ
3.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านของผนู ด้ประกอบพาณกิชยกกิจ
4.กรณมีผนู ด้ประกอบพาณกิชยฑ์กกิจมกิได ด้เปป็ นเจ ด้าบ ด้าน ให ด้แนบเอกสารเพกินื่มเตกิม 
ดปังนมีขึ้
   • หนปังสนอให ด้ความยกินยอมให ด้ใช ด้สถานทมีนื่ตปั ขึ้งสจานปักงานแหว่งใหมว่
   • สจาเนาทะเบมียนบ ด้านทมีนื่แสดงให ด้เหป็นวว่าผนู ด้ให ด้ความยกินยอมเปป็ นเจ ด้า
บ ด้าน หรนอสจาเนาสปัญญาเชว่า
   • แผนทมีนื่แสดงสถานทมีนื่ตปั ขึ้งซ ขนื่งใช ด้ประกอบพาณกิชยกกิจและสถานทมีนื่
สจาคปัญบรกิเวณใกล ด้เคมียงโดยสปังเขป
5.กรณมีมอบอจานาจ หนปังสนอมอบอจานาจ สจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน
และสจาเนาทะเบมียนบ ด้านของ ผนู ด้มอบอจานาจ
6.กรณมี ประกอบพาณกิชยกกิจการขายหรนอให ด้เชว่าแผว่นซมีดมี แถบบปันทขก วมี

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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ดกิทปัศนฑ์ แผว่นวมีดกิทปัศนฑ์ ดมีวมีดมี หรนอแผว่นวมีดกิทปัศนฑ์ระบบดกิจกิทปัล เฉพาะทมีนื่เกมีนื่ยว
กปับการบปันเทกิง ให ด้สว่งสจาเนาหนปังสนออนจุญาตหรนอหนปังสนอรปับรองให ด้เปป็ นผนู ด้
จจาหนว่ายหรนอให ด้เชว่าสกินค ด้าดปังกลว่าวจากเจ ด้าของลกิขสกิทธกิธิ์ของสกินค ด้า ทมีนื่
ขายหรนอให ด้เชว่า
7. กรณมีเปลมีนื่ยนแปลง หรนอ เลกิก ประกอบพาณกิชยกกิจให ด้นจาใบทะเบมียน
พาณกิชยฑ์มาด ด้วย
   • กรอกคจาขอจดทะเบมียน (แบบ ทพ.) พร ด้อมแนบเอกสารตว่อเจ ด้า
หน ด้าทมีนื่/นายทะเบมียนพาณกิชยฑ์
   • เจ ด้าหน ด้าทมีนื่/นายทะเบมียนพาณกิชยฑ์ ตรวจ พกิจารณา ออกเลขรปับ
   • เจ ด้าหน ด้าทมีนื่/นายทะเบมียนพาณกิชยฑ์ ออกใบเสรป็จเรมียกเกป็บคว่า
ธรรมเนมียม
   • เจ ด้าหน ด้าทมีนื่/นายทะเบมียนพาณกิชยฑ์ จปัดทจาใบทะเบมียนพาณกิชยฑ์ พร ด้อม
จว่ายใบทะเบมียนพาณกิชยฑ์ เปป็ นอปันเสรป็จขปั ขึ้นตอน

คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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งานททที่ใหห้บร ริการ การจปัดเกป็บภาษมีบจารจุงท ด้องทมีนื่
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ กองคลปัง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.กองคลปัง
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
102
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิภาษมีบจารจุงท ด้องทมีนื่ พ.ศ.2508 และทมีนื่แก ด้ไขเพกินื่มเตกิม

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1. ยนนื่นแบบแสดงรายการทมีนื่ดกิน 
(ภ.บ.ท.5) ภายในเดนอนมกราคม 
ทจุกๆ 4 ปมี
2. หากไมว่ยนนื่นภายในกจาหนด เสมีย
เงกินเพกินื่มร ด้อยละ 10 ของภาษมีทมีนื่
ต ด้องชจาระ
3. ยนนื่นชจาระภาษมีภายในเดนอน
เมษายนของทจุกปมี  หากไมว่ยนนื่นชจาระ
ภายในกจาหนดต ด้องเสมียเงกินเพกินื่ม
ร ด้อยละ 2 ตว่อเดนอนของภาษมีทมีนื่ต ด้อง
ชจาระ

1.กองคลปัง

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 3 นาทมี
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.สจาเนาโฉนดทมีนื่ดกิน  นส.3  หรนอ  นส.3 ก
2.บปัตรประจจาตปัวประชาชน

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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3.ใบเสรป็จรปับเงกินปมีทมีนื่แล ด้ว (ถ ด้ามมี)
4.หนปังสนอมอบอจานาจ  กรณมีทมีนื่ให ด้ผนู ด้อนนื่นมาทจาการแทน

คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การจปัดเกป็บภาษมีโรงเรนอนและทมีนื่ดกิน
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ กองคลปัง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.กองคลปัง
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
102
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิภาษมีโรงเรนอนและทมีนื่ดกิน พ.ศ.2475 และทมีนื่แก ด้ไขเพกินื่ม
เตกิม

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1. ยนนื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายใน
เดนอนกจุมภาพปันธฑ์
ของทจุกปมี
2. ต ด้องชจาระภายใน 30 วปัน นปับ
จากวปันทมีนื่ได ด้รปับแจ ด้งการประเมกิน ถ ด้า
หากชจาระเกกินกจาหนดต ด้องเสมียเงกิน
เพกินื่ม
ร ด้อยละ 2.5 ตว่อเดนอนของภาษมีทมีนื่
ค ด้างชจาระ

1.กองคลปัง

ระยะเวลา

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  

http://www.nsh.go.th/
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ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 5 นาทมี
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1. หนปังสนอมอบอจานาจ กรณมีทจาการแทนเจ ด้าของ
2. แบบแปลนกว่อสร ด้างอาคาร
3. หนปังสนอสปัญญาเชว่า กรณมีเปป็ นคว่าเชว่า

คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การจปัดเกป็บภาษมีปด้าย
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ กองคลปัง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.กองคลปัง
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
102
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิภาษมีปด้าย พ.ศ.2510 และทมีนื่แก ด้ไขเพกินื่มเตกิม

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.ผนู ด้เปป็ นเจ ด้าของปด้ายจะต ด้องยนนื่น
แบบ ภ.ป. 1 ภายในวปันทมีนื่ 31 
มมีนาคมของทจุกปมี
2.กรณมีทมีนื่ตกิดตปั ขึ้งปด้ายใหมว่ จะต ด้อง

1.กองคลปัง

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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ยนนื่น ภ.ป. 1 ภายใน 15 วปันนปับ
ตปั ขึ้งแตว่วปันทมีนื่ตกิดตปั ขึ้งใหมว่
ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 3 นาทมี
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1. ภาพถว่ายปด้าย พร ด้อมระบจุขนาด กว ด้างทมีนื่สจุด x ยาวทมีนื่สจุด

คคู่าธรรมเนทยม
1. ปด้ายประเภททมีนื่ 1 หมายถขง ปด้ายทมีนื่มมีอปักษรไทยล ด้วนให ด้คกิดอปัตรา 3 
บาท ตว่อ 500 ตารางเซนตกิเมตร
2. ปด้ายประเภททมีนื่ 2 หมายถขง ปด้ายทมีนื่มมีอปักษรไทยปนอปักษรตว่างประเทศ
หรนอปนกปับภาพหรนอเครนนื่องหมายอนนื่น ให ด้คกิดอปัตรา 20 บาท ตว่อ 500 
ตารางเซนตกิเมตร
3. ปด้ายประเภททมีนื่ 3 หมายถขง ปด้ายทมีนื่ไมว่มมีอปักษรไทยไมว่วว่าจะมมีภาพหรนอ
เครนนื่องหมายใดๆ หรนอไมว่หรนอปด้ายทมีนื่มมีอปักษรไทยบางสว่วน หรนอทปั ขึ้งหมด
อยนูว่ใต ด้ หรนอตจนื่ากวว่าอปักษรตว่างประเทศ ให ด้คกิดอปัตรา 40 บาท ตว่อ ตาราง
เซนตกิเมตร
4. เมนนื่อคจานวณพนขึ้นทมีนื่ของปด้ายแล ด้วถ ด้ามมีอปัตราภาษมีตจนื่ากวว่าปด้ายละ 200 
บาท ให ด้เสมียภาษมีปด้ายละ 200 บาท

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ

การขออนจุญาตประกอบกกิจการทมีนื่
เปป็ นอปันตราย
ตว่อสจุขภาพ

กองสาธารณสจุขและสกินื่งแวดล ด้อม

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.กองสาธารณสจุขและสกินื่ง
แวดล ด้อม
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
101

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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โทรสาร 043-491602 และ 13.00 – 17.00 น.
กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง

1.พระราชบปัญญปัตกิการสาธารณสจุข พ.ศ.2535
ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ

ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ
1.เขมียนใบคจาร ด้องพร ด้อมยนนื่นเอกสาร
หลปักฐานตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ กอง
สาธารณสจุขและสกินื่งแวดล ด้อม
(ระยะเวลา 1 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบข ด้อมนูล 
(ระยะเวลา 1 วปัน)
3.ตรวจสอบเอกสาร/พนขึ้นทมีนื่
 (ระยะเวลา 1 วปัน)
4.นจาเรนนื่องเสนอผนู ด้บรกิหาร
 (ระยะเวลา 1 วปัน)
5.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาอนจุมปัตกิ 
(ระยะเวลา 1 วปัน)
6.แจ ด้งผนู ด้ประกอบการเพนนื่อชจาระคว่า
ธรรมเนมียม
(ระยะเวลา 1 วปัน)
7.ดจาเนกินการเกป็บคว่าธรรมเนมียม
และออกใบอนจุญาต
 (ระยะเวลา 1 วปัน)

1.กองสาธารณสจุขและสกินื่ง
แวดล ด้อม
2.กองคลปัง

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 7 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้ขอ
อนจุญาต จจานวน 1 ชจุด
2.สจาเนาหนปังสนอรปับรองการจดทะเบมียนนกิตกิบจุคคล จจานวน 1 ชจุด
3.หลปักฐานแสดงวว่าสถานทมีนื่นปั ขึ้นสามารถใช ด้ประกอบการได ด้โดยถนูกต ด้อง 
ตามกฎหมาย วว่าด ด้วยการควบคจุมอาคาร จจานวน 1 ชจุด
4.แผนทมีนื่สปังเขปแสดงทมีนื่ตปั ขึ้ง จจานวน 1 ชจุด
5.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประชาชนของผนู ด้มอบอจานาจ, และ
ผนู ด้รปับมอบอจานาจ (กรณมีมอบอจานาจ) จจานวน 1 ชจุด
6.แบบฟอรฑ์มคจาร ด้อง จจานวน 1 ชจุด

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  



คคคู่ มมื อ สสสำ ห รรั บ ป ร ะ ช สำ ช น                       ห นน้ สำ  | 28

คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การขออนจุญาตจปัดตปั ขึ้งตลาด
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ กองสาธารณสจุขและสกินื่งแวดล ด้อม

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.กองสาธารณสจุขและสกินื่ง
แวดล ด้อม

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
101
โทรสาร 043-491602

กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิการสาธารณสจุข พ.ศ.2535

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.เขมียนใบคจาร ด้องพร ด้อมยนนื่นเอกสาร
หลปักฐานตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ กอง
สาธารณสจุขและสกินื่งแวดล ด้อม
(ระยะเวลา 1 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 1 วปัน)
3.ตรวจสอบเอกสาร/พนขึ้นทมีนื่ 
(ระยะเวลา 1 วปัน)
4.นจาเรนนื่องเสนอผนู ด้บรกิหาร
(ระยะเวลา 1 วปัน)
5.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาอนจุมปัตกิ
(ระยะเวลา 1 วปัน)
6.แจ ด้งผนู ด้ประกอบการเพนนื่อชจาระคว่า
ธรรมเนมียม
(ระยะเวลา 1 วปัน)
7.ดจาเนกินการเกป็บคว่าธรรมเนมียม
และออกใบอนจุญาต
 (ระยะเวลา 1 วปัน)

1.กองสาธารณสจุขและสกินื่ง
แวดล ด้อม
2.กองคลปัง

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 7 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้ขอ
อนจุญาต จจานวน 1 ชจุด
2.สจาเนาหนปังสนอรปับรองการจดทะเบมียนนกิตกิบจุคคล จจานวน 1 ชจุด
3.หลปักฐานแสดงวว่าสถานทมีนื่นปั ขึ้นสามารถใช ด้ประกอบการได ด้โดยถนูกต ด้อง 
ตามกฎหมาย วว่าด ด้วยการควบคจุมอาคาร จจานวน 1 ชจุด
4.แผนทมีนื่สปังเขปแสดงทมีนื่ตปั ขึ้ง จจานวน 1 ชจุด
5.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประชาชนของผนู ด้มอบอจานาจ, และ
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ผนู ด้รปับมอบอจานาจ (กรณมีมอบอจานาจ) จจานวน 1 ชจุด
6.แบบฟอรฑ์มคจาร ด้อง จจานวน 1 ชจุด

คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การขออนจุญาตจปัดตปั ขึ้งสถานทมีนื่
จจาหนว่ายอาหารหรนอสถานทมีนื่สะสม

อาหาร
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ กองสาธารณสจุขและสกินื่งแวดล ด้อม

ขอบเขตการใหห้บรริการ
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สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้
บรริการ

ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.กองสาธารณสจุขและสกินื่ง
แวดล ด้อม
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
101
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิการสาธารณสจุข พ.ศ.2535

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.เขมียนใบคจาร ด้องพร ด้อมยนนื่นเอกสาร
หลปักฐานตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ กอง
สาธารณสจุขและสกินื่งแวดล ด้อม
(ระยะเวลา 1 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 1 วปัน)
3.ตรวจสอบเอกสาร/พนขึ้นทมีนื่ 
(ระยะเวลา 1 วปัน)
4.นจาเรนนื่องเสนอผนู ด้บรกิหาร
(ระยะเวลา 1 วปัน)
5.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาอนจุมปัตกิ
(ระยะเวลา 1 วปัน)
6.แจ ด้งผนู ด้ประกอบการเพนนื่อชจาระคว่า
ธรรมเนมียม
(ระยะเวลา 1 วปัน)
7.ดจาเนกินการเกป็บคว่าธรรมเนมียม
และออกใบอนจุญาต
 (ระยะเวลา 1 วปัน)

1.กองสาธารณสจุขและสกินื่ง
แวดล ด้อม
2.กองคลปัง

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 7 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้ขอ
อนจุญาต จจานวน 1 ชจุด
2.สจาเนาหนปังสนอรปับรองการจดทะเบมียนนกิตกิบจุคคล จจานวน 1 ชจุด
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3.หลปักฐานแสดงวว่าสถานทมีนื่นปั ขึ้นสามารถใช ด้ประกอบการได ด้โดยถนูกต ด้อง 
ตามกฎหมาย วว่าด ด้วยการควบคจุมอาคาร จจานวน 1 ชจุด
4.แผนทมีนื่สปังเขปแสดงทมีนื่ตปั ขึ้ง จจานวน 1 ชจุด
5.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประชาชนของผนู ด้มอบอจานาจ, และ
ผนู ด้รปับมอบอจานาจ (กรณมีมอบอจานาจ) จจานวน 1 ชจุด
6.แบบฟอรฑ์มคจาร ด้อง จจานวน 1 ชจุด

คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การขออนจุญาตจจาหนว่ายสกินค ด้าในทมีนื่
หรนอทางสาธารณะ

หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ กองสาธารณสจุขและสกินื่งแวดล ด้อม

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  



คคคู่ มมื อ สสสำ ห รรั บ ป ร ะ ช สำ ช น                       ห นน้ สำ  | 33

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.กองสาธารณสจุขและสกินื่ง
แวดล ด้อม
โทรศปัพทฑ์ 043-491106 ตว่อ 
101
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิการสาธารณสจุข พ.ศ.2535

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.เขมียนใบคจาร ด้องพร ด้อมยนนื่นเอกสาร
หลปักฐานตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ กอง
สาธารณสจุขและสกินื่งแวดล ด้อม
(ระยะเวลา 1 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 1 วปัน)
3.ตรวจสอบเอกสาร/พนขึ้นทมีนื่ 
(ระยะเวลา 1 วปัน)
4.นจาเรนนื่องเสนอผนู ด้บรกิหาร
(ระยะเวลา 1 วปัน)
5.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาอนจุมปัตกิ
(ระยะเวลา 1 วปัน)
6.แจ ด้งผนู ด้ประกอบการเพนนื่อชจาระคว่า
ธรรมเนมียม
(ระยะเวลา 1 วปัน)
7.ดจาเนกินการเกป็บคว่าธรรมเนมียม
และออกใบอนจุญาต
 (ระยะเวลา 1 วปัน)

1.กองสาธารณสจุขและสกินื่ง
แวดล ด้อม
2.กองคลปัง

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 7 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้ขอ
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อนจุญาต จจานวน 1 ชจุด
2.สจาเนาหนปังสนอรปับรองการจดทะเบมียนนกิตกิบจุคคล จจานวน 1 ชจุด
3.หลปักฐานแสดงวว่าสถานทมีนื่นปั ขึ้นสามารถใช ด้ประกอบการได ด้โดยถนูกต ด้อง 
ตามกฎหมาย วว่าด ด้วยการควบคจุมอาคาร จจานวน 1 ชจุด
4.แผนทมีนื่สปังเขปแสดงทมีนื่ตปั ขึ้ง จจานวน 1 ชจุด
5.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประชาชนของผนู ด้มอบอจานาจ, และ
ผนู ด้รปับมอบอจานาจ (กรณมีมอบอจานาจ) จจานวน 1 ชจุด
6.แบบฟอรฑ์มคจาร ด้อง จจานวน 1 ชจุด

คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th
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งานททที่ใหห้บร ริการ การแจ ด้งเกกิด
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ สจานปักปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.งานทะเบมียนราษฎร ประจจาทมีนื่
วว่าการอจาเภอหนองสองห ด้อง

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิการทะเบมียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และทมีนื่แก ด้ไขเพกินื่ม
เตกิมถขงปปัจจจุบปัน

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.ผนู ด้แจ ด้งยนนื่นเอกสารและหลปักฐาน
ตว่อนายทะเบมียน
2.นายทะเบมียนตรวจสอบหลปักฐาน
กปับทะเบมียนบ ด้าน และลงรายการใน
สนูตกิบปัตร ทปั ขึ้ง 3 ตอน แล ด้วเพกินื่มชนนื่อ
เดป็กในทะเบมียนและสจาเนา 
ทะเบมียนบ ด้าน ฉบปับเจ ด้าบ ด้าน เมนนื่อ
ดจาเนกินการเรมียบร ด้อยแล ด้ว จขงมอบ
สนูตกิบปัตร ตอนทมีนื่ 1 และสจาเนา
ทะเบมียนบ ด้านให ด้กปับผนู ด้แจ ด้ง

1.สจานปักปลปัดเทศบาล

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 1 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1. สจาเนาทะเบมียนบ ด้าน (ฉบปับเจ ด้าบ ด้าน)
2. บปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้แจ ด้ง บปัตรประจจาตปัวประชาชนของบกิดา
มารดา (ถ ด้ามมี)
3. หนปังสนอรปับรองการเกกิดจากโรงพยาบาล (ถ ด้ามมี)
4. หนปังสนอยกินยอมให ด้บจุตรใช ด้ชนนื่อสกจุลของบกิดา (กรณมีไมว่จดทะเบมียน
สมรส)
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คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การแจ ด้งตาย
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ สจานปักปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.งานทะเบมียนราษฎร ประจจาทมีนื่
ทมีนื่วว่าการอจาเภอหนองสองห ด้อง

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิการทะเบมียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และทมีนื่แก ด้ไขเพกินื่ม
เตกิมถขงปปัจจจุบปัน

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.ผนู ด้แจ ด้งยนนื่นเอกสารและหลปักฐาน
ตว่อนายทะเบมียน เพนนื่อตรวจสอบ
และลงรายการในมรณบปัตร
2.จจาหนว่ายชนนื่อผนู ด้ตายออกจาก
ทะเบมียนบ ด้าน โดยจะ ประทปับคจาวว่า
“ตาย” สมีแดงไว ด้หน ด้ารายการคน
ตาย
3.มอบมรณบปัตร ตอนทมีนื่ 1 
ทะเบมียนบ ด้านและบปัตร ประชาชน
คนนผนู ด้แจ ด้ง

1.สจานปักปลปัดเทศบาล

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 1 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1. สจาเนาทะเบมียนบ ด้านฉบปับเจ ด้าบ ด้านทมีนื่คนตาย มมีช นนื่อและรายการบจุคคล 
(ถ ด้ามมี)
2. หนปังสนอรปับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถ ด้ามมี)
3. บปัตรประจจาตปัวประชาชนผนู ด้แจ ด้ง

คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การย ด้ายทมีนื่อยนูว่
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ สจานปักปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.งานทะเบมียนราษฎร ประจจาทมีนื่
ทมีนื่วว่าการอจาเภอหนองสองห ด้อง

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิการทะเบมียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และทมีนื่แก ด้ไขเพกินื่ม
เตกิมถขงปปัจจจุบปัน

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.ยนนื่นเอกสารและหลปักฐานตว่อนาย
ทะเบมียนท ด้องทมีนื่ทมีนื่จะย ด้ายเข ด้า
2.นายทะเบมียนตรวจสอบหลปักฐาน

1.สจานปักปลปัดเทศบาล

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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และรายการใบแจ ด้งการย ด้ายทมีนื่อยนูว่
และเพกินื่มชนนื่อในทะเบมียนบ ด้านและ
สจาเนาทะเบมียนบ ด้าน (ฉบปับเจ ด้า
บ ด้าน) พร ด้อมคนนหลปักฐานให ด้ผนู ด้แจ ด้ง
ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 1 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1. สจาเนาทะเบมียนบ ด้าน (ฉบปับเจ ด้าบ ด้าน)
2. บปัตรประจจาตปัวประชาชนของเจ ด้าบ ด้าน
3. หนปังสนอมอบอจานาจจากเจ ด้าบ ด้าน ( ถ ด้ามมี )
4. บปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้ทมีนื่ได ด้รปับ มอบหมายจากเจ ด้าบ ด้าน
5. ใบแจ ด้งการย ด้ายทมีนื่อยนูว่ ( ท.ร.6 ) ตอนทมีนื่ 1 และ 2

คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การกจาหนดเลขทมีนื่บ ด้าน
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ สจานปักปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.งานทะเบมียนราษฎร ประจจาทมีนื่
ทมีนื่วว่าการอจาเภอหนองสองห ด้อง

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิการทะเบมียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และทมีนื่แก ด้ไขเพกินื่ม
เตกิมถขงปปัจจจุบปัน

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  

http://www.nsh.go.th/
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1.เจ ด้าบ ด้านแจ ด้งตว่อนายทะเบมียน
เพนนื่อ ขอเลขทมีนื่บ ด้านภายใน  15 วปัน
นปับแตว่วปันทมีนื่สร ด้างเสรป็จ
2.นายทะเบมียนรปับคจาร ด้องพร ด้อม
หลปักฐานของผนู ด้แจ ด้งและตรวจสอบ
ลปักษณะของบ ด้าน
3. กจาหนดเลขทมีนื่บ ด้านให ด้แกว่ผนู ด้แจ ด้ง

1.สจานปักปลปัดเทศบาล

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 1 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.ใบรปับแจ ด้งเกมีนื่ยวกปับบ ด้าน (ท.ร.9) ออกโดยผนู ด้ใหญว่บ ด้าน หรนอกจานปันท ด้อง
ทมีนื่ทมีนื่บ ด้านทมีนื่ปลนูกสร ด้างเสรป็จตปั ขึ้งอยนูว่
2.สจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน  และสจาเนาทะเบมียนบ ด้านของผนู ด้ยนนื่น
คจาร ด้องพร ด้อมรปับรองสจาเนาถนูกต ด้องทจุกฉบปับ  จจานวน  1  ชจุด
3.เอกสารสกิทธกิธิ์แสดงการครอบครองทมีนื่ดกินของบ ด้านทมีนื่ปลนูกสร ด้างนปั ขึ้นตปั ขึ้งอยนูว่
เชว่น โฉนดทมีนื่ดกิน  , น.ส.3 ,ส.ป.ก เปป็ นต ด้น  
กรณมีสกินื่งปลนูกสร ด้างตปั ขึ้งอยนูว่บนทมีนื่ดกินของผนู ด้อนนื่น  ต ด้องมมีหนปังสนอยกินยอมให ด้
ปลนูกสร ด้างบ ด้านบนทมีนื่ดกินนปั ขึ้นของเจ ด้าของกรรมสกิทธกิธิ์ทมีนื่ดกินนปั ขึ้นประกอบด ด้วย  
โดยใช ด้เอกสารดปังนมีขึ้
    - หนปังสนอยกินยอมให ด้ปลนูกสร ด้างบ ด้าน  (กรณมีสกินื่งปลนูกสร ด้างตปั ขึ้งอยนูว่บน
ทมีนื่ดกินของผนู ด้อนนื่น) โดยแนบสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน  และสจาเนา
ทะเบมียนบ ด้านของเจ ด้าของกรรมสกิทธกิธิ์ทมีนื่ดกิน/ผนู ด้ทมีนื่มมีชนนื่อรว่วมกปันในกรรมสกิทธกิธิ์
ทมีนื่ดกินนปั ขึ้นๆทจุกคน  ลงลายมนอชนนื่อพร ด้อมรปับรองสจาเนาถนูกต ด้องเอกสารทจุก
ฉบปับ  จจานวน  1 ชจุด       
*หมายเหตจุ*   กรณมีเจ ด้าของกรรมสกิทธกิธิ์ทมีนื่ดกินเสมียชมีวกิต  แนบสจาเนา
มรณบปัตรและให ด้ผนู ด้มมีสว่วนได ด้เสมียในทมีนื่ดกินนปั ขึ้นๆทจุกคน มมีหนปังสนอยกินยอมให ด้
ปลนูกสร ด้างบ ด้านบนทมีนื่ดกินโดยแนบสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน  และ
สจาเนาทะเบมียนบ ด้านพร ด้อมรปับรองสจาเนาถนูกต ด้องทจุกฉบปับของผนู ด้มมีสว่วนได ด้
เสมียแตว่ละคน  จจานวนคนละ  1 ชจุด
  -กรณมียนนื่นในนามบรกิษปัท , ห ด้างหจุ ด้นสว่วนจจากปัด  ฯลฯ ต ด้องมมีหนปังสนอ
รปับรองการจปัดตปั ขึ้ง  หรนอหนปังสนอรปับรองโดยแนบสจาเนาทะเบมียนบ ด้าน  
และสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้มมีอจานาจลงนามทจุกคน  ลง
ลายมนอชนนื่อพร ด้อมรปับรองสจาเนาถนูกต ด้องเอกสารทจุกฉบปับ  จจานวน  1 ชจุด
4.ใบอนจุญาตกว่อสร ด้างอาคาร  หรนอ  หนปังสนอรปับรองสกินื่งปลนูกสร ด้าง
5.หนปังสนอมอบอจานาจ  / มอบหมายจากเจ ด้าของกรรมสกิทธกิธิ์ทมีนื่ดกิน

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การบรกิการขขขึ้นทะเบมียนผนู ด้สนูงอายจุ
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ สจานปักปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.งานสวปัสดกิการ สจานปักปลปัด
เทศบาล

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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โทรศปัพทฑ์ 043-491106
โทรสาร 043-491602

กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิผนู ด้สนูงอายจุ พ.ศ.2546 แก ด้ไขเพกินื่มเตกิม ฉบปับทมีนื่ 2 
พ.ศ.2553

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.ผนู ด้ยนนื่นคจาขอ หมายถขง ผนู ด้สนูงอายจุทมีนื่
มมีคจุณสมบปัตกิตามทมีนื่กจาหนดขอรปับ
เงกินเบมีขึ้ยยปังชมีพผนู ด้สนูงอายจุซ ขนื่งต ด้องมา
ด ด้วยตนเอง หรนอในกรณมีมมีความ
จจาเปป็ นไมว่สามารถมาลงทะเบมียน
ด ด้วยตนเองได ด้ ผนู ด้สนูงอายจุสามารถ
มอบอจานาจเปป็ นลายลปักษณฑ์อปักษร
ให ด้ผนู ด้อนนื่นเปป็ นผนู ด้ยนนื่นคจาขอรปับเงกินเบมีขึ้ย
ยปังชมีพผนู ด้สนูงอายจุแทนได ด้
2. กรอกในคจาขอตามแบบทมีนื่
กจาหนด และยนนื่นคจาขอตว่อผนู ด้บรกิหาร
องคฑ์กรปกครองสว่วนท ด้องถกินื่นทมีนื่
ตนเองมมีชนนื่ออยนูว่ในทะเบมียนบ ด้าน 
ตปั ขึ้งแตว่วปันทมีนื่ 1 – 30 พฤศจกิกายน
ของทจุกปมี  ในวปันและเวลาราชการ 
ณ สถานทมีนื่ทมีนื่องคฑ์กรปกครองสว่วน
ท ด้องถกินื่นกจาหนด

1. สจานปักปลปัดเทศบาล

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 30 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.บปัตรประจจาตปัวประชาชนหรนอบปัตรอนนื่นทมีนื่ออกโดยหนว่วยงานของรปัฐทมีนื่มมี
รนูปถว่าย พร ด้อมสจาเนา
2.ทะเบมียนบ ด้านพร ด้อมสจาเนา
3.สมจุดบปัญชมีเงกินฝากธนาคารพร ด้อมสจาเนา สจาหรปับในกรณมีทมีนื่ผนู ด้ขอรปับเงกิน
เบมีขึ้ยยปังชมีพผนู ด้สนูงอายจุประสงคฑ์ขอรปับเงกินผว่านธนาคาร
4.หนปังสนอมอบอจานาจ (เอกสารหมายเลข 2) พร ด้อมสจาเนาบปัตรประจจา
ตปัวประชาชนของผนู ด้รปับมอบอจานาจ (ในกรณมียนนื่นคจาขอขขขึ้นทะเบมียนรปับเงกิน

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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เบมีขึ้ยยปังชมีพผนู ด้สนูงอายจุแทน)
คคู่าธรรมเนทยม

-
การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน

ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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งานททที่ใหห้บร ริการ การบรกิการขขขึ้นทะเบมียนผนู ด้พกิการ
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ สจานปักปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.งานสวปัสดกิการ สจานปักปลปัด
เทศบาล
โทรศปัพทฑ์ 043-491106
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิสว่งเสรกิมและพปัฒนาคจุณภาพชมีวกิตคนพกิการ 
พ.ศ.2550

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1.ผนู ด้แจ ด้งยนนื่นเอกสารและหลปักฐาน
ตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่
2.เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ตรวจสอบหลปักฐาน
และความถนูกต ด้อง
3.ลงบปันทขกทะเบมียนผนู ด้พกิการ
4.ออกสมจุดประจจาตปัวคนพกิการ 
มอบคนูว่มนอคนพกิการ

1. สจานปักปลปัดเทศบาล

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 30 วปัน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.เอกสารรปับรองความพกิการ (ดนูตปัวอยว่าง) ซขนื่งประเมกินความพกิการโดย
แพทยฑ์ของสถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลเอกชน
ทมีนื่กระทรวงสาธารณสจุขประกาศ  
2.บปัตรประจจาตปัวประชาชน หรนอบปัตรประจจาตปัวข ด้าราชการ หรนอบปัตร
ประจจาตปัวตว่างด ด้าว หรนอเอกสารอนนื่นทมีนื่ทางราชการออกให ด้ ในกรณมีเปป็ นผนู ด้
เยาวฑ์ใช ด้สนูตกิบปัตร พร ด้อมทปั ขึ้งถว่ายสจาเนาเอกสาร 1 ชจุด  
3.ทะเบมียนบ ด้านฉบปับจรกิง พร ด้อมทปั ขึ้งถว่ายสจาเนาเอกสาร 1 ชจุด  
4.รนูปถว่ายขนาด 1 นกิขึ้ว จจานวน 2 รนูป
5.สมจุดบปัญชมีเงกินฝากธนาคาร พร ด้อมสจาเนา กรณมีประสงคฑ์รปับเบมีขึ้ยผนู ด้พกิการ

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  
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ผว่านบปัญชมีธนาคาร
คคู่าธรรมเนทยม

-
การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน

ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททที่ใหห้บร ริการ การบรกิการขขขึ้นทะเบมียนผนู ด้ปว่ วยเอดสฑ์
หนคู่วยงานททที่ร จับผริดชอบ สจานปักปลปัดเทศบาล

1.ระเบมียบกระทรวงมหาดไทยวว่าด ด้วยการจว่ายเงกินสงเคราะหฑ์เพนนื่อการ
ยปังชมีพขององคฑ์กรปกครองสว่วนท ด้องถกินื่น พ.ศ.2548

ขอบเขตการใหห้บรริการ
สถานททที่ / ชคู่องทางการใหห้

บรริการ
ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ

1.งานสวปัสดกิการ สจานปักปลปัด
เทศบาล
โทรศปัพทฑ์ 043-491106
โทรสาร 043-491602

วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีนื่ทางราชการ
กจาหนด)
ตปั ขึ้งแตว่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

กฎหมายททที่เกทที่ยวขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตกิสว่งเสรกิมและพปัฒนาคจุณภาพชมีวกิตคนพกิการ 
พ.ศ.2550

ข จัขั้นตอนและระยะการใหห้บรริการ
ข จัขั้นตอน หนคู่วยงานผค ห้ร จับผริดชอบ

1. ยนนื่นคจาขอรปับสกิทธกิตามแบบ
ฟอรฑ์มทมีนื่งานสวปัสดกิการ สจานปักปลปัด
เทศบาล
2. ตรวจสอบผนู ด้ปว่ วยเอดสฑ์ทมีนื่มมี
คจุณสมบปัตกิถนูกต ด้องเพนนื่อเสนอผนู ด้
บรกิหารอนจุมปัตกิให ด้เปป็ นผนู ด้ได ด้รปับส กิทธกิ
3. ดจาเนกินการชว่วยเหลนอ

1. สจานปักปลปัดเทศบาล

ระยะเวลา
ใช ด้ระยะเวลาทปั ขึ้งสกิขึ้น ไมว่เกกิน 30 วปัน

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  

http://www.nsh.go.th/
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รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.สจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน  หรนอสจาเนาบปัตรอนนื่น  ทมีนื่ออกโดย
หนว่วยงานของรปัฐทมีนื่มมีรนูปถว่าย
2.สจาเนาทะเบมียนบ ด้าน
3.ใบรปับรองแพทยฑ์ซ ขนื่งออกให ด้โดยสถานพยาบาลของรปัฐ ยนนยปันวว่าปว่ วย
เปป็ นโรคเอดสฑ์ จรกิง
4.หนปังสนอมอบอจานาจพร ด้อมสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน/สจาเนา
ทะเบมียนบ ด้านของผนู ด้รปับมอบอจานาจ  (ในกรณมียนนื่นคจาขอฯ แทน)

คคู่าธรรมเนทยม
-

การร จับเรมืที่องรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีนื่ระบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
เพนนื่อร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศปัพทฑ์ 
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง  อสสำเภอหนองสองหน้อง  จรังหวรัดขอนแกคู่น  


