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การจ จัดททาคคม
คู่ อ
มื สทาหร จับประชาชน
1.ททม
ที่ า
เนนอ
นื่ งด ด้วยปปั จจจุบน
ปั มมีกฎหมายวว่าด ด้วยการอนจุญาตจจานวนมาก
กจาหนดให ด้การประกอบกกิจการของประชาชนต ด้องผว่านการอนจุมปัต กิ การ
อนจุญาต การออกใบอนจุญาต การขขน
ขึ้ ทะเบมียนและการแจ ด้งในการขอ
อนจุญาตดจาเนกินการตว่างๆ จะต ด้องตกิดตว่อกปับสวว่ นราชการหลายแหว่ง อมีกทปังขึ้
กฎหมายบางฉบปับไมว่ได ด้กจาหนดระยะเวลา เอกสาร และหลปักฐานทมีนื่
ปั เจน ทจาให ด้เกกิดความ
จจาเปป็ นรวมถขงขปัน
ขึ้ ตอนในการพกิจารณาไว ด้อยว่างชด
ปั เจนอปันเปป็ นการสร ด้างภาระแกว่ประชาชนอยว่างมาก และ
คลจุมเครนอไมว่ชด
เปป็ นอจุปสรรคตว่อการเพกิม
นื่ ขมีดความสามารถในการประกอบธจุรกกิจของ
ประเทศในเวทมีการค ด้าโลก คณะรปักษาความสงบแหว่งชาตกิ ได ด้ปรขกษาลง
มตกิให ด้เสนอรว่าง พระราชบปัญญปัตก
กิ ารอจานวยความสะดวกในการพกิจารณา
อนจุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ตว่อสภานกิตบ
กิ ปัญญปัตแ
กิ หว่งชาตกิ หปัวหน ด้า
คณะรปักษาความสงบแหว่งชาตกิ จขงได ด้ใชอจด้ านาจหน ด้าทมีข
นื่ องนายกรปัฐมนตรมี
และคณะรปัฐมนตรมีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรปัฐธรรมนนูญแหว่งราช
อาณาจปักรไทย (ฉบปับชวปันื่ คราว) พจุทธศปักราช 2557 เสนอรว่างพระราช
บปัญญปัตด
กิ งปั กลว่าวตว่อสภานกิตบ
กิ ปัญญปัตแ
กิ หว่งชาตกิพจ
กิ ารณาเปป็ นเรนอ
นื่ งเรว่งดว่วน
สภานกิตบ
กิ ปัญญปัตแ
กิ หว่งชาตกิในการประชจุมครปังขึ้ ทมีนื่ 25/2557 เมนอ
นื่ วปันพฤหปัสบดมี
ทมีนื่ 20 พฤศจกิกายน 2557 ได ด้พกิจารณารว่างพระราชบปัญญปัตด
กิ งปั กลว่าวแล ด้ว
ด้ นกฎหมาย นายกรปัฐมนตรมี ได ด้นจ ารว่างพระ
ลงมตกิเหป็นสมควรประกาศใชเปป็
ราชบปัญญปัตก
กิ ารอจานวยความสะดวกในการพกิจารณาอนจุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.....ขขน
ขึ้ ทนูลเกล ด้าทนูลกระหมว่อม ถวายแดว่พระบาทสมเดป็จ
พระเจ ด้าอยนูห
ว่ วปั เพนอ
นื่ ทรงลงประปรมาภกิไธย
ในการนมีขึ้ พระบาทสมเดป็จพระเจ ด้าอยนูห
ว่ ปัว ทรงลงพระ
ปรมาภกิไธย เมนอ
นื่ วปันทมีนื่ 16 มกราคม 2558 และมมีการประกาศในราชกกิจ
จานจุเบกษา เมนอ
นื่ วปันทมีนื่ 22 มกราคม 2558
มาตรา 7 วรรคหนนงที่ กจาหนดให ด้ในกรณมีทม
มีนื่ ก
มี ฎหมายกจาหนด
ให ด้การกระทจาใดจะต ด้องได ด้รปับอนจุญาต
ผนู ด้อนจุญาตจะต ด้องจปัดทจาคนูม
ว่ อ
น
สจาหรปับประชาชน ซงขนื่ อยว่างน ด้อยต ด้องประกอบด ด้วย หลปักเกณฑฑ์ วกิธก
มี าร
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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และเงนอ
นื่ นไข (ถ ด้ามมี) ในการยนน
นื่ คจาขอ ขปัน
ขึ้ ตอนและระยะเวลาในการ
พกิจารณาอนจุญาต และรายการเอกสารหรนอหลปักฐานทมีผ
นื่ นู ด้ขออนจุญาตจะ
ต ด้องยนน
นื่ มาพร ด้อมกปับคจาขอ และจะกจาหนดให ด้ยนน
นื่ คจาขอผว่านทาง
ฑ์ ทนการมายนน
อกิเลป็กทรอนกิกสแ
นื่ คจาขอด ด้วยตนเองกป็ได ด้
มาตรา 7 วรรคสอง คนูม
ว่ อ
น สจาหรปับประชาชนตามวรรคหนขงนื่
นนื่
ให ด้ปกิ ดประกาศไว ด้ ณ สถานทมีท
นื่ ก
มีนื่ จาหนดให ด้ยนน
นื่ คจาขอ และเผยแพรว่ทางสอ
อกิเลป็กทรอนกิกส ฑ์ และเมนอ
นื่ ประชาชนได ด้สจาเนาคนูม
ว่ อ
น ดปังกลว่าวให ด้พนปั กงานเจ ด้า
ว่
หน ด้าทมีค
นื่ ปัดสจาเนาให ด้ โดยจะคกิดคว่าใชจว่ด้ ายตามควรแกว่กรณมีกป็ได ด้ ในกรณมีเชน
นปั น
ขึ้ ให ด้ระบจุคาว่ ใชจว่ด้ ายดปังกลว่าวไว ด้ในคนูม
ว่ อ
น สจาหรปับประชาชนด ด้วย
มาตรา 7 วรรคสาม กจาหนดให ด้เปป็ นหน ด้าทมีข
นื่ องคณะ
กรรมการพปัฒนาระบบราชการตรวจสอบขปัน
ขึ้ ตอนและระยะเวลาในการ
พกิจารณาอนจุญาตทมีก
นื่ จาหนดตามวรรคหนขงนื่ วว่าเปป็ นระยะเวลาทมีเนื่ หมาะสม
ตามหลปักเกณฑฑ์ และวกิธก
มี ารบรกิหารกกิจการบ ด้านเมนองเมนองทมีด
นื่ ห
มี รนอไมว่ ใน
ด้ นสมควร
กรณมีทเมีนื่ หป็นวว่า ขปัน
ขึ้ ตอน และระยะเวลาทมีก
นื่ จาหนดดปังกลว่าวลว่าชาเกกิ
ให ด้เสนอคณะรปัฐมนตรมีเพนอ
นื่ พกิจารณา และสงปันื่ การให ด้ผนู ด้อนจุญาตดจาเนกินการ
แก ด้ไขให ด้เหมาะสมโดยเรป็ว
มาตรา 17 ให ด้ผนู ด้อนจุญาตจปัดทจาคนูม
ว่ อ
น สจาหรปับประชาชนตา
กิขึ้ ภายในหนขงนื่ ร ด้อยแปดสบ
กิ วปันนปั บแตว่วปันทมีพ
มาตรา 7 ให ด้เสรป็จสน
นื่ ระราช
บปัญญปัตน
กิ ป
มีขึ้ ระกาศในราชกกิจจานจุเบกษา
2.ว จัตถถุประสงคค์ของการจ จัดททาคคม
คู่ อ
มื สทาหร จับประชาชน
ด้ น
2.1 เพนอ
นื่ ให ด้เจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ทมีเนื่ กมีย
นื่ วข ด้องและประชาชนใชเปป็
แนวทางในการดจาเนกินการ
ปั ฤทธกิต
2.2 เพนอ
นื่ ให ด้เกกิดผลสม
ธิ์ ามเจตนารมณฑ์ ของพระราช
บปัญญปัตก
กิ ารอจานวยความสะดวกในการพกิจารณาอนจุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558
3.คทาจทาก จัดความ
“การบรริหารประชาชน” หมายถขง การดจาเนกินการให ด้บรกิการ
ประชาชนของหนว่วยงานของรปัฐจนแล ด้วเสรป็จตามคจาขอ การยนน
นื่ คจาขอนมีขึ้
เปป็ นการยนน
นื่ คจาขอตามทมีม
นื่ ก
มี ฎหมาย กฎ ระเบมียบ ข ด้อบปังคปับ ให ด้หนว่วยงาน
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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ของรปัฐกจาหนดให ด้ผนู ด้รปับบรกิการต ด้องยนน
นื่ คจาขอกว่อนดจาเนกินการใด ได ด้แกว่การ
อนจุญาต การออกใบอนจุญาต การอนจุมปัต กิ การจดทะเบมียน การขขน
ขึ้ ทะเบมียน
การรปับแจ ด้ง การให ด้ประทานบปัตร และการให ด้อาชญาบปัตร
“ผครห้ จับบรริการ” หมายถขง ประชาชนผนู ด้มารปับบรกิการโดยตรง
หรนอหนว่วยงานภาคเอกชนทมีม
นื่ ารปับบรกิการจากหนว่วยงานภาครปัฐ
“หนคู่วยงานของร จัฐ” ประกอบด ด้วย สวว่ นราชการ จปังหวปัด
องคฑ์กรปกครองสวว่ นท ด้องถกิน
นื่ รปัฐวกิสาหกกิจ องคฑ์การมหาชน และหนว่วยงาน
ภาครปัฐรนูปแบบใหมว่
4.แนวคริดและหล จักการ
แนวคกิดและหลปักการของการจปัดทจาคนูม
ว่ อ
น สจาหรปับประชาชน
ตามพระราชบปัญญปัตอ
กิ จานวยความสะดวกในการพกิจารณาอนจุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 ได ด้นจ าหลปักการของการบรกิหารกกิจการบ ด้านเมนองทมีด
นื่ มี
มาเปป็ นหลปักการสจาคปัญ ไมว่วาว่ จะเปป็ นการลดต ด้นทจุนของประชาชน และ
กิ ธกิภาพในการให ด้บรกิการของภาครปัฐ การสร ด้างให ด้เกกิดความ
เพกิม
นื่ ประสท
โปรว่งใสในการปฏกิบปัตรกิ าชการ โดยการลดการใชดจุด้ ลยพกินจ
กิ ของเจ ด้าหน ด้าทมีนื่
เปกิ ดเผยขปัน
ขึ้ ตอน ระยะเวลาให ด้ประชาชนทราบ เพนอ
นื่ เปด้ าหมายอปันเปป็ นหปัวใจ
สจาคปัญคนอ การคจานวณความสะดวกให ด้แกว่ประชาชน
4.1 ความหมายของคนูม
ว่ อ
น สจาหรปับประชาชน เปป็ นคนูม
ว่ อ
น ทมีแ
นื่ สดง
ปั เจน ในการตกิดตว่อรปับบรกิการจากหนว่วย
ให ด้ประชาชนรปับทราบข ด้อมนูลทมีช
นื่ ด
งานของรปัฐ วว่ามมีหลปักเกณฑฑ์ วกิธก
มี าร ขปัน
ขึ้ ตอน ระยะเวลา เอกสารและหลปัก
ฐานทมีจ
นื่ จาเปป็ นอยว่างไร เพนอ
นื่ เปป็ นการอจานวยความสะดวกให ด้แกว่ประชาชน
4.2 ขอบเขตการดจาเนกินการ หนว่วยงานของรปัฐทมีม
นื่ ก
มี ฎหมาย
กฎ ระเบมียบ ข ด้อบปังคปับ กจาหนดให ด้ประชาชนต ด้องขออนจุญาต จดทะเบมียน
ขขน
ขึ้ ทะเบมียนหรนอแจ ด้งกว่อนจะดจาเนกินการใดๆ ต ด้องจปัดทจาคนูม
ว่ อ
น สจาหรปับ
ประชาชน
4.3 วปัตถจุประสงคฑ์ในการจปัดทจาคนูม
ว่ อ
น สจาหรปับประชาชน การ
จปัดทจาคนูม
ว่ อ
น สจาหรปับประชาชนมมีวปัตถจุประสงคฑ์ดงปั นมีขึ้.1) เพนอ
นื่ เปป็ นการอจานวยความสะดวกในการตกิดตว่อ ขอรปับ
ปั เจน เกมีย
บรกิการของประชาชน โดยให ด้ข ด้อมนูลทมีช
นื่ ด
นื่ วกปับหลปักเกณฑฑ์ วกิธก
มี าร
ด้
ขปัน
ขึ้ ตอน ระยะเวลา คว่าใชจว่ด้ าย เอกสารหรนอหลปักฐานทมีในื่ ชประกอบคจ
าขอ
สถานทมีในื่ ห ด้บรกิการ
2) เพนอ
นื่ ลดต ด้นทจุนในการมาตกิดตว่อขอรปับบรกิการของประชาชน
3) เพนอ
นื่ ยกระดปับการพปัฒนาการให ด้บรกิการของหนว่วยงานภาค
รปัฐ และเพกิม
นื่ ขมีดความสามารถในการแขว่งขปันของประเทศ
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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4) เพนอ
นื่ สร ด้างความโปรว่งใส ในการปฏกิบปัตงกิ านของหนว่วยงาน
ภาครปัฐ

4.4 เปด้ าหมายของการจปัดทจาคนูม
ว่ อ
น สจาหรปับประชาชน
หนว่วยงานของรปัฐทมีม
นื่ งมี านบรกิการประชาชนทมีม
นื่ ก
มี ฎหมาย กฎ
ระเบมียบ ข ด้อบปังคปับ กจาหนดให ด้ประชาชนต ด้องมายนน
นื่ ขออนจุญาตกว่อนดจาเนกิน
ด้
การใด มมีการจปัดทจาคนูม
ว่ อ
น สจาหรปับประชาชน และนจ าไปใชในการให
ด้บรกิการ
ประชาชน
5.ประโยชนค์ทไทที่ ดห้จากการจ จัดททาคคม
คู่ อ
มื สทาหร จับประชาชน
 ประโยชนค์ตอ
คู่ ผครห้ จับบรริการ
ปั เจน
-ทราบแนวปฏกิบปัตใกิ นการรปับบรกิการอยว่างชด
-ได ด้รปับบรกิการทมีม
นื่ ม
มี าตรฐาน และมมีความโปรว่งใส
-ได ด้รปับความพขงพอใจเพกิม
นื่ ขขน
ขึ้ จากการมารปับบรกิการ
-มมีโอกาสแสดงความเหป็นตกิชม (Feedback)
 ประโยชนค์ตอ
คู่ ผคให้ หห้บรริการ
-ให ด้บรกิการด ด้วยความโปรว่งใส ลดการใชดจุด้ ลยพกินจ
กิ ใน
กิ ใจ และลดความเสย
มีนื่ งในการทจุจรกิตคอรปัปชน
ปันื่
การตปัดสน
- สามารถตกิดตามและประเมกินผลการให ด้บรกิการ ตามหลปัก
เกณฑฑ์ทวมีนื่ างไว ด้ เพนอ
นื่ นจ ามาปรปับปรจุงการให ด้บรกิการ
- พปัฒนาการให ด้บรกิการอยว่างตว่อเนนอ
นื่ ง
 ประโยชนค์โดยรวมตคู่อประเทศ
-ยกระดปับการพปัฒนาการให ด้บรกิการของหนว่วยงานภาครปัฐ
-เพกิม
นื่ ขมีดความสามารถ ในการแขว่งขปันของประเทศ

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

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

งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

ห นน้ สำ

รปับแจ ด้งเรนอ
นื่ งราวร ด้องทจุกขฑ์
สจานปั กปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
ปั ทฑ์ 043-491106
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
โทรศพ
กจาหนด)
โทรสาร 043-491602
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.เขมียนใบคจาร ด้องตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ 1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
สจานปั กปลปัดเทศบาล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
3.นจ าเรนอ
นื่ งเสนอผนู ด้บรกิหาร
(ระยะเวลา 1 วปัน)
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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4.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสงปันื่ การให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีท
นื่ เมีนื่ กมีย
นื่ วข ด้องดจาเนกินการ
(ระยะเวลา 5 วปัน)
5.แจ ด้งตอบรปับการดจาเนกินการให ด้ผนู ด้
ร ด้องเรมียนทราบ(ภายใน 7 วปัน)
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 7 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th
งานททใที่ หห้บรริการ
ขอรปับบรกิการข ด้อมนูลขว่าวสาร
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ
สจานปั กปลปัดเทศบาล
ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
ปั ทฑ์ 043-491106
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
โทรศพ
กจาหนด)
โทรสาร 043-491602
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.เขมียนใบคจาร ด้องตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ 1.งานธจุรการ สจานปั กปลปัดเทศบาล
สจานปั กปลปัดเทศบาล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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3.นจ าเรนอ
นื่ งเสนอผนู ด้บรกิหาร (ระยะ
เวลา 1 วปัน)
4.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสงปันื่ การให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีท
นื่ เมีนื่ กมีย
นื่ วข ด้องดจาเนกินการ
5.เจ ด้าหน ด้าทมีท
นื่ เมีนื่ กมีย
นื่ วข ด้องดจาเนกินการ
จปัดหาข ด้อมนูลขว่าวสาร
(ระยะเวลา 1 วปัน)
6. ดจาเนกินการสงว่ มอบข ด้อมนูล
ขว่าวสารให ด้ผนู ด้ร ด้องขอ(ภายใน 3
วปัน)
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 3 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th
งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

การขออนจุญาตยนมพปัสดจุ
กองชาว่ ง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
ปั ทฑ์ 043-491106
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
โทรศพ
กจาหนด)
โทรสาร 043-491602
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
2.กองชาว่ ง
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
และ 13.00 – 16.30 น.
โทรศพ
103
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.เขมียนใบคจาร ด้องตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ 1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
สจานปั กปลปัดเทศบาล
2.กองชาว่ ง
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
3.นจ าเรนอ
นื่ งเสนอผนู ด้บรกิหาร (ระยะ
เวลา 1 วปัน)
4.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสงปันื่ การให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีท
นื่ เมีนื่ กมีย
นื่ วข ด้องดจาเนกินการ
5.เจ ด้าหน ด้าทมีก
นื่ องชาว่ งดจาเนกินการ
จปัดหาพปัสดจุ
(ระยะเวลา 1 วปัน)
6. ดจาเนกินการสงว่ มอบพปัสดจุให ด้ผนู ด้
ร ด้องขอ (ภายใน 3 วปัน)
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 3 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th
งานททใที่ หห้บรริการ
การบรกิการจปัดสถานทมีนื่
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ
กองชาว่ ง
ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
ปั ทฑ์ 043-491106
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
โทรศพ
กจาหนด)
โทรสาร 043-491602
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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2.กองชาว่ ง
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
โทรศพ
และ 13.00 – 16.30 น.
103
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.เขมียนใบคจาร ด้องตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ 1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
สจานปั กปลปัดเทศบาล
2.กองชาว่ ง
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
3.นจ าเรนอ
นื่ งเสนอผนู ด้บรกิหาร (ระยะ
เวลา 1 วปัน)
4.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสงปันื่ การให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีท
นื่ เมีนื่ กมีย
นื่ วข ด้องดจาเนกินการ
5.เจ ด้าหน ด้าทมีก
นื่ องชาว่ งดจาเนกินการ
จปัดสถานทมีนื่ (ระยะเวลา 1 วปัน)
6. ดจาเนกินการจปัดสถานทมีนื่
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 3 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th
ว่ มแซมทางเท ด้าและ
งานททใที่ หห้บรริการ
การปรปับปรจุงซอ
ถนน
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ
กองชาว่ ง
ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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บรริการ
1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
ปั ทฑ์ 043-491106
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
โทรศพ
กจาหนด)
โทรสาร 043-491602
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
2.กองชาว่ ง
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
และ 13.00 – 16.30 น.
โทรศพ
103
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.เขมียนใบคจาร ด้องตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ 1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
สจานปั กปลปัดเทศบาล
2.กองชาว่ ง
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
3.นจ าเรนอ
นื่ งเสนอผนู ด้บรกิหาร
(ระยะเวลา 1 วปัน)
4.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสงปันื่ การให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีท
นื่ เมีนื่ กมีย
นื่ วข ด้องดจาเนกินการ(ระยะ
เวลา 5 วปัน)
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 7 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททใที่ หห้บรริการ

ว่ มแซมไฟฟด้ าสาธารณะ
การซอ
ชจารจุด

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

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

หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

ห นน้ สำ
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กองชาว่ ง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
ปั ทฑ์ 043-491106
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
โทรศพ
กจาหนด)
โทรสาร 043-491602
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
2.กองชาว่ ง
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
และ 13.00 – 16.30 น.
โทรศพ
103
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.เขมียนใบคจาร ด้องตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ 1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
สจานปั กปลปัดเทศบาล
2.กองชาว่ ง
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
3.นจ าเรนอ
นื่ งเสนอผนู ด้บรกิหาร (ระยะ
เวลา 1 วปัน)
4.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสงปันื่ การให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีท
นื่ เมีนื่ กมีย
นื่ วข ด้องดจาเนกินการ
(ระยะเวลา 5 วปัน)
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 7 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

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

งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

ห นน้ สำ

การชวว่ ยเหลนอสาธารณภปัย
งานปด้ องกปันและบรรเทา
สาธารณภปัย

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
ทจุกวปัน ตลอด 24 ชวปันื่ โมง
ปั ทฑ์ 043-491106
โทรศพ
โทรสาร 043-491602
2.งานปด้ องกปันและบรรเทา
สาธารณภปัย
ปั ทฑ์ 043-491106
โทรศพ
3.กองชาว่ ง
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
โทรศพ
103
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตป
กิ ด้ องกปันและบรรเทาสาธารณภปัย พ.ศ.2550
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.ดจาเนกินการร ด้องขอตว่อเจ ด้าหน ด้าทมี,นื่ 1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
ประธานชจุมชน, ผนู ด้ใหญว่บ ด้าน,
2.งานปด้ องกปันและบรรเทา
กิ สภาเทศบาล, ผนู ด้บรกิหาร
สมาชก
สาธารณภปัย
3.กองชาว่ ง
เทศบาล
2.นจ าเรนอ
นื่ งเสนอผนู ด้บรกิหาร (ทปันทมี)
2.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสงปันื่ การให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีท
นื่ เมีนื่ กมีย
นื่ วข ด้องดจาเนกินการ
(ทปันทมี)
3.เจ ด้าหน ด้าทมีท
นื่ เมีนื่ กมีย
นื่ วข ด้องดจาเนกินการ
(ทปันทมี)
ระยะเวลา
ดจาเนกินการทปันทมี
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th
งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

สนปั บสนจุนนจขึ้ าอจุปโภคบรกิโภค
งานปด้ องกปันและบรรเทา
สาธารณภปัย

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
ปั ทฑ์ 043-491106
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
โทรศพ
กจาหนด)
โทรสาร 043-491602
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
2.งานปด้ องกปันและบรรเทา
และ 13.00 – 16.30 น.
สาธารณภปัย
ปั ทฑ์ 043-491106
โทรศพ
โทรสาร 043-491602
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตป
กิ ด้ องกปันและบรรเทาสาธารณภปัย พ.ศ.2550
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.ดจาเนกินการร ด้องขอตว่อเจ ด้าหน ด้าทมี,นื่ 1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
ประธานชจุมชน, ผนู ด้ใหญว่บ ด้าน,
2.งานปด้ องกปันและบรรเทา
กิ สภาเทศบาล, ผนู ด้บรกิหาร
สมาชก
สาธารณภปัย
เทศบาล
2.นจ าเรนอ
นื่ งเสนอผนู ด้บรกิหาร (ทปันทมี)
2.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาสงปันื่ การให ด้เจ ด้า
หน ด้าทมีท
นื่ เมีนื่ กมีย
นื่ วข ด้องดจาเนกินการ
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

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

ห นน้ สำ
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(ทปันทมี)
3.เจ ด้าหน ด้าทมีท
นื่ เมีนื่ กมีย
นื่ วข ด้องดจาเนกินการ
(ทปันทมี)
ระยะเวลา
2 ชวปันื่ โมง / ราย
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th
งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

มีขึ้ นวเขตทมีด
การรางวปัดชแ
นื่ น
กิ
กองชาว่ ง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.กองชาว่ ง
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
โทรศพ
103
กจาหนด)
โทรสาร 043-491602
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.เขมียนใบคจาร ด้องพร ด้อมยนน
นื่ เอกสาร 1.กองชาว่ ง
หลปักฐานตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ กองชาว่ ง 2.สจาหนปั กปลปัด(งานนกิตก
กิ าร)
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 0.5 วปัน)
3.เจ ด้าหน ด้าทมีท
นื่ เมีนื่ กมีย
นื่ วข ด้องดจาเนกินการ
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

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

ห นน้ สำ
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มีขึ้ นวเขตทมีด
รางวปัดชแ
นื่ น
กิ
(ระยะเวลา 1 วปัน)
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 3 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

การขออนจุญาตกว่อสร ด้างอาคาร
กองชาว่ ง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.กองชาว่ ง
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
โทรศพ
103
กจาหนด)
โทรสาร 043-491602
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฏหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.เขมียนใบคจาร ด้องพร ด้อมยนน
นื่ เอกสาร 1.กองชาว่ ง
หลปักฐานตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ กองชาว่ ง
(ระยะเวลา 1 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบข ด้อมนูล
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

คคคู่ มมื อ สสสำ ห รรั บ ป ร ะ ช สำ ช น
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(ระยะเวลา 7 วปัน)
3.ตรวจสอบเอกสาร/พนน
ขึ้ ทมีนื่
กว่อสร ด้าง
(ระยะเวลา 7 วปัน)
4.พกิจารณาออกใบอนจุญาต
(ระยะเวลา 15 วปัน)
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 30 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.แบบแปลนกว่อสร ด้าง 5 ชจุด
2.ภาพถว่ายเอกสารสจาเนาทะเบมียนบ ด้าน ผนู ด้ขออนจุญาต 1 ชจุด
3.ภาพถว่ายเอกสารโฉนดทมีด
นื่ น
กิ , นส.3 ถว่ายต ด้นฉบปับจรกิงทจุกหน ด้า 1 ชจุด
4.รปับรองเอกสารถนูกต ด้องในเอกสารทจุกฉบปับ
กรณมีสร ด้างในทมีข
นื่ องบจุคคลอนน
นื่ มมีหลปักเกณฑฑ์ดงปั ตว่อไปนมีขึ้
น ยกินยอมเจ ด้าของทมีด
1.หนปั งสอ
นื่ น
กิ
กิ ธกิท
2.ภาพถว่ายเอกสาร สจาเนาทะเบมียนบ ด้าน ผนู ด้ถนอกรรมสท
ธิ์ ด
มีนื่ น
กิ 1 ชจุด
3.รปับรองเอกสารถนูกต ด้องในเอกสารทจุกฉบปับ
กรณมีตกลงกว่อสร ด้าง/ดปัดแปลงอาคารโดยวกิธท
มี จาผนปั งรว่วมกปันกปับบจุคคลอนน
นื่
มมีหลปักเกณฑฑ์ดงปั ตว่อไปนมีขึ้
น ตกลงกว่อสร ด้าง/ดปัดแปลงอาคารโดยวกิธท
1.หนปั งสอ
มี จาผนปั งรว่วมกปัน 1 ชจุด
กิ ธกิท
2.ภาพถว่ายเอกสาร สจาเนาทะเบมียนบ ด้านของผนู ด้ถนอกรรมสท
ธิ์ ด
มีนื่ น
กิ ผนู ด้ขอ
ทจาความตกลง 1 ชจุด
กิ ธกิท
3.ภาพถว่ายบปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้ถนอกรรมสท
ธิ์ ด
มีนื่ น
กิ 1 ชจุด
4.รปับรองเอกสารถนูกต ด้องในเอกสารทจุกฉบปับ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

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

งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ
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การให ด้บรกิการคอมพกิวเตอรฑ์และ
อกินเตอรฑ์เนป็ ต
ความเรป็วสนูง
สจานปั กปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.ศนูนยฑ์การเรมียนรนู ด้ ICT ชจุมชน เพนอ
นื่ วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
พว่อหลวง เทศบาลตจาบล
หนองสองห ด้อง
กจาหนด)
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 17.00 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
กิ
1.กรอกแบบฟอรฑ์มสมปัครสมาชก
1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
ณ ศนูนยฑ์การเรมียนรนู ด้ ICT ชจุมชน
เพนอ
นื่ พว่อหลวง เทศบาลตจาบล
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

คคคู่ มมื อ สสสำ ห รรั บ ป ร ะ ช สำ ช น
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หนองสองห ด้อง
นนื่ และเวลาเข ด้าใชบรกิ
ด้ การ ณ
2.ลงชอ
ศนูนยฑ์การเรมียนรนู ด้ ICT ชจุมชน
ระยะเวลา
ให ด้บรกิการ วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์ (ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการกจาหนด)
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1. สจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน จจานวน 1 ฉบปับ พร ด้อมทปังขึ้ รปับรอง
สจาเนาถนูกต ด้อง
2. รนูปถว่าย 1 นกิวขึ้ จจานวน 1 ใบ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

การขอรปับบรกิการจปัดเกป็บขยะ
มนูลฝอย
กองสาธารณสจุขและสงกินื่ แวดล ด้อม

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.กองสาธารณสจุขและสงกินื่
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
แวดล ด้อม
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
โทรศพ
กจาหนด)
101
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
โทรสาร 043-491602
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

คคคู่ มมื อ สสสำ ห รรั บ ป ร ะ ช สำ ช น
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1.เขมียนใบคจาร ด้องพร ด้อมยนน
นื่ เอกสาร 1.กองสาธารณสจุขและสงกินื่
หลปักฐานตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ กอง
แวดล ด้อม
สาธารณสจุขและสงกินื่ แวดล ด้อม
(ระยะเวลา 1 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 1 วปัน)
3.เจ ด้าหน ด้าทมีท
นื่ เมีนื่ กมีย
นื่ วข ด้องดจาเนกินการ
ตามคจาร ด้องขอ
(ระยะเวลา 3 วปัน)
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 5 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1. สจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน จจานวน 1 ฉบปับ พร ด้อมทปังขึ้ รปับรอง
สจาเนาถนูกต ด้อง
2. สจาเนาทะเบมียนบ ด้าน จจานวน 1 ฉบปับ พร ด้อมทปังขึ้ รปับรองสจาเนาถนูกต ด้อง
น มอบอจานาจ กรณมีไมว่ใชเว่ จ ด้าบ ด้านร ด้องขอ
3. หนปั งสอ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

การรปับชจาระคว่าธรรมเนมียมขยะ
มนูลฝอย
กองคลปัง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.กองคลปัง
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
โทรศพ
102
กจาหนด)
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

คคคู่ มมื อ สสสำ ห รรั บ ป ร ะ ช สำ ช น
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โทรสาร 043-491602

ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตรกิ ายได ด้เทศบาล พ.ศ.2498
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
น แจ ด้งคว่า
1.เจ ด้าหน ด้าทมีอ
นื่ อกหนปังสอ
1.กองคลปัง
ธรรมเนมียม
2.ดจาเนกินการจปัดเกป็บคว่าธรรมเนมียม
จปัดเกป็บขยะ
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 15 นาทมี
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

การบรกิการจดทะเบมียนพาณกิชยฑ์
สจานปั กปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

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

1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
ปั ทฑ์ 043-491106
โทรศพ
โทรสาร 043-491602
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วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
กจาหนด)
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตท
กิ ะเบมียนพาณกิชยฑ์ พ.ศ.2499
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.ภายใน 30 วปัน นปับแตว่วปันทมีนื่
1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
ประกอบกกิจการ/เปลมีย
นื่ นแปลง/เลกิก
ประกอบกกิจการ
2.ให ด้ผนู ด้ประกอบกกิจการ ยนน
นื่ คจาขอ
ประกอบกกิจการ/เปลมีย
นื่ นแปลง/เลกิก
ประกอบกกิจการ
3.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบข ด้อมนูล
4.เจ ด้าหน ด้าทมีท
นื่ เมีนื่ กมีย
นื่ วข ด้องดจาเนกินการ
จดทะเบมียนพาณกิชยฑ์
(ระยะเวลา 1 วปัน)
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 10 นาทมี
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.คจาขอจดทะเบมียนพาณกิชยฑ์ (แบบ ทพ.)
2.สจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้ประกอบพาณกิชยกกิจ
3.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านของผนู ด้ประกอบพาณกิชยกกิจ
4.กรณมีผนู ด้ประกอบพาณกิชยฑ์กจกิ มกิได ด้เปป็ นเจ ด้าบ ด้าน ให ด้แนบเอกสารเพกิม
นื่ เตกิม
ดปังนมีขึ้
น ให ด้ความยกินยอมให ด้ใชสถานทมี
ด้
• หนปั งสอ
ต
นื่ งปั ขึ้ สจานปั กงานแหว่งใหมว่
• สจาเนาทะเบมียนบ ด้านทมีแ
นื่ สดงให ด้เหป็นวว่าผนู ด้ให ด้ความยกินยอมเปป็ นเจ ด้า
ปั ญาเชาว่
บ ด้าน หรนอสจาเนาสญ
ด้
• แผนทมีแ
นื่ สดงสถานทมีต
นื่ งปั ขึ้ ซงขนื่ ใชประกอบพาณกิ
ชยกกิจและสถานทมีนื่
สจาคปัญบรกิเวณใกล ด้เคมียงโดยสงปั เขป
น มอบอจานาจ สจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน
5.กรณมีมอบอจานาจ หนปังสอ
และสจาเนาทะเบมียนบ ด้านของ ผนู ด้มอบอจานาจ
มี มี แถบบปันทขก วมี
6.กรณมี ประกอบพาณกิชยกกิจการขายหรนอให ด้เชาว่ แผว่นซด
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

คคคู่ มมื อ สสสำ ห รรั บ ป ร ะ ช สำ ช น
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ดกิทปัศนฑ์ แผว่นวมีดท
กิ ปัศนฑ์ ดมีวด
มี มี หรนอแผว่นวมีดท
กิ ปัศนฑ์ระบบดกิจท
กิ ปัล เฉพาะทมีเนื่ กมีย
นื่ ว
น อนจุญาตหรนอหนปั งสอ
น รปับรองให ด้เปป็ นผนู ด้
กปับการบปันเทกิง ให ด้สงว่ สจาเนาหนปั งสอ
กิ ค ด้าดปังกลว่าวจากเจ ด้าของลกิขสท
กิ ธกิข
กิ ค ด้า ทมีนื่
จจาหนว่ายหรนอให ด้เชาว่ สน
ธิ์ องสน
ขายหรนอให ด้เชาว่
7. กรณมีเปลมีย
นื่ นแปลง หรนอ เลกิก ประกอบพาณกิชยกกิจให ด้นจ าใบทะเบมียน
พาณกิชยฑ์มาด ด้วย
• กรอกคจาขอจดทะเบมียน (แบบ ทพ.) พร ด้อมแนบเอกสารตว่อเจ ด้า
หน ด้าทมี/นื่ นายทะเบมียนพาณกิชยฑ์
• เจ ด้าหน ด้าทมี/นื่ นายทะเบมียนพาณกิชยฑ์ ตรวจ พกิจารณา ออกเลขรปับ
• เจ ด้าหน ด้าทมี/นื่ นายทะเบมียนพาณกิชยฑ์ ออกใบเสรป็จเรมียกเกป็บคว่า
ธรรมเนมียม
• เจ ด้าหน ด้าทมี/นื่ นายทะเบมียนพาณกิชยฑ์ จปัดทจาใบทะเบมียนพาณกิชยฑ์ พร ด้อม
จว่ายใบทะเบมียนพาณกิชยฑ์ เปป็ นอปันเสรป็จขปัน
ขึ้ ตอน
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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การจปัดเกป็บภาษมี บจารจุงท ด้องทมีนื่
กองคลปัง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.กองคลปัง
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
โทรศพ
102
กจาหนด)
โทรสาร 043-491602
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตภ
กิ าษมี บจารจุงท ด้องทมีนื่ พ.ศ.2508 และทมีแ
นื่ ก ด้ไขเพกิม
นื่ เตกิม
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1. ยนน
นื่ แบบแสดงรายการทมีด
นื่ น
กิ
1.กองคลปัง
(ภ.บ.ท.5) ภายในเดนอนมกราคม
ทจุกๆ 4 ปมี
มี
2. หากไมว่ยน
นนื่ ภายในกจาหนด เสย
เงกินเพกิม
นื่ ร ด้อยละ 10 ของภาษมี ท มีนื่
ต ด้องชจาระ
3. ยนน
นื่ ชจาระภาษมี ภายในเดนอน
เมษายนของทจุกปมี หากไมว่ยน
นนื่ ชจาระ
มี เงกินเพกิม
ภายในกจาหนดต ด้องเสย
นื่
ร ด้อยละ 2 ตว่อเดนอนของภาษมี ทต
มีนื่ ด้อง
ชจาระ
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 3 นาทมี
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.สจาเนาโฉนดทมีด
นื่ น
กิ นส.3 หรนอ นส.3 ก
2.บปัตรประจจาตปัวประชาชน
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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3.ใบเสรป็จรปับเงกินปมี ทแ
มีนื่ ล ด้ว (ถ ด้ามมี)
น มอบอจานาจ กรณมีทใมีนื่ ห ด้ผนู ด้อนน
4.หนปั งสอ
นื่ มาทจาการแทน
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th
งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

การจปัดเกป็บภาษมี โรงเรนอนและทมีด
นื่ น
กิ
กองคลปัง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.กองคลปัง
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
โทรศพ
102
กจาหนด)
โทรสาร 043-491602
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตภ
กิ าษมี โรงเรนอนและทมีด
นื่ น
กิ พ.ศ.2475 และทมีแ
นื่ ก ด้ไขเพกิม
นื่
เตกิม
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1. ยนน
นื่ แบบ (ภ.ร.ด.2) ภายใน
1.กองคลปัง
เดนอนกจุมภาพปันธฑ์
ของทจุกปมี
2. ต ด้องชจาระภายใน 30 วปัน นปับ
จากวปันทมีไนื่ ด ด้รปับแจ ด้งการประเมกิน ถ ด้า
มี เงกิน
หากชจาระเกกินกจาหนดต ด้องเสย
เพกิม
นื่
ร ด้อยละ 2.5 ตว่อเดนอนของภาษมี ท มีนื่
ค ด้างชจาระ
ระยะเวลา
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 5 นาทมี
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
น มอบอจานาจ กรณมีทจาการแทนเจ ด้าของ
1. หนปั งสอ
2. แบบแปลนกว่อสร ด้างอาคาร
น สญ
ปั ญาเชาว่ กรณมีเปป็ นคว่าเชาว่
3. หนปั งสอ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

การจปัดเกป็บภาษมี ปด้าย
กองคลปัง

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.กองคลปัง
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
โทรศพ
102
กจาหนด)
โทรสาร 043-491602
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตภ
กิ าษมี ปด้าย พ.ศ.2510 และทมีแ
นื่ ก ด้ไขเพกิม
นื่ เตกิม
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.ผนู ด้เปป็ นเจ ด้าของปด้ ายจะต ด้องยนน
นื่
1.กองคลปัง
แบบ ภ.ป. 1 ภายในวปันทมีนื่ 31
มมีนาคมของทจุกปมี
2.กรณมีทต
มีนื่ ด
กิ ตปังขึ้ ปด้ ายใหมว่ จะต ด้อง
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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ยนน
นื่ ภ.ป. 1 ภายใน 15 วปันนปับ
ตปังขึ้ แตว่วปันทมีต
นื่ ด
กิ ตปังขึ้ ใหมว่
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 3 นาทมี
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1. ภาพถว่ายปด้ าย พร ด้อมระบจุขนาด กว ด้างทมีส
นื่ ด
จุ x ยาวทมีส
นื่ ด
จุ
คคู่าธรรมเนทยม
1. ปด้ ายประเภททมีนื่ 1 หมายถขง ปด้ ายทมีม
นื่ อ
มี ก
ปั ษรไทยล ด้วนให ด้คกิดอปัตรา 3
บาท ตว่อ 500 ตารางเซนตกิเมตร
2. ปด้ ายประเภททมีนื่ 2 หมายถขง ปด้ ายทมีม
นื่ อ
มี ก
ปั ษรไทยปนอปักษรตว่างประเทศ
หรนอปนกปับภาพหรนอเครนอ
นื่ งหมายอนน
นื่ ให ด้คกิดอปัตรา 20 บาท ตว่อ 500
ตารางเซนตกิเมตร
3. ปด้ ายประเภททมีนื่ 3 หมายถขง ปด้ ายทมีไนื่ มว่มอ
มี ก
ปั ษรไทยไมว่วาว่ จะมมีภาพหรนอ
เครนอ
นื่ งหมายใดๆ หรนอไมว่หรนอปด้ ายทมีม
นื่ อ
มี ก
ปั ษรไทยบางสวว่ น หรนอทปังขึ้ หมด
อยนูใว่ ต ด้ หรนอตจานื่ กวว่าอปักษรตว่างประเทศ ให ด้คกิดอปัตรา 40 บาท ตว่อ ตาราง
เซนตกิเมตร
4. เมนอ
นื่ คจานวณพนน
ขึ้ ทมีข
นื่ องปด้ ายแล ด้วถ ด้ามมีอต
ปั ราภาษมี ตจานื่ กวว่าปด้ ายละ 200
มี ภาษมี ปด้ายละ 200 บาท
บาท ให ด้เสย
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th
งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

การขออนจุญาตประกอบกกิจการทมีนื่
เปป็ นอปันตราย
ตว่อสจุขภาพ
กองสาธารณสจุขและสงกินื่ แวดล ด้อม

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.กองสาธารณสจุขและสงกินื่
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
แวดล ด้อม
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
โทรศพ
กจาหนด)
101
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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โทรสาร 043-491602
และ 13.00 – 17.00 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตก
กิ ารสาธารณสจุข พ.ศ.2535
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.เขมียนใบคจาร ด้องพร ด้อมยนน
นื่ เอกสาร 1.กองสาธารณสจุขและสงกินื่
หลปักฐานตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ กอง
แวดล ด้อม
สาธารณสจุขและสงกินื่ แวดล ด้อม
2.กองคลปัง
(ระยะเวลา 1 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 1 วปัน)
3.ตรวจสอบเอกสาร/พนน
ขึ้ ทมีนื่
(ระยะเวลา 1 วปัน)
4.นจ าเรนอ
นื่ งเสนอผนู ด้บรกิหาร
(ระยะเวลา 1 วปัน)
5.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาอนจุมปัต กิ
(ระยะเวลา 1 วปัน)
6.แจ ด้งผนู ด้ประกอบการเพนอ
นื่ ชจาระคว่า
ธรรมเนมียม
(ระยะเวลา 1 วปัน)
7.ดจาเนกินการเกป็บคว่าธรรมเนมียม
และออกใบอนจุญาต
(ระยะเวลา 1 วปัน)
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 7 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้ขอ
อนจุญาต จจานวน 1 ชจุด
น รปับรองการจดทะเบมียนนกิตบ
2.สจาเนาหนปังสอ
กิ ค
จุ คล จจานวน 1 ชจุด
ด้
3.หลปักฐานแสดงวว่าสถานทมีน
นื่ ปั น
ขึ้ สามารถใชประกอบการได
ด้โดยถนูกต ด้อง
ตามกฎหมาย วว่าด ด้วยการควบคจุมอาคาร จจานวน 1 ชจุด
4.แผนทมีส
นื่ งปั เขปแสดงทมีต
นื่ งปั ขึ้ จจานวน 1 ชจุด
5.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประชาชนของผนู ด้มอบอจานาจ, และ
ผนู ด้รปับมอบอจานาจ (กรณมีมอบอจานาจ) จจานวน 1 ชจุด
6.แบบฟอรฑ์มคจาร ด้อง จจานวน 1 ชจุด
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

การขออนจุญาตจปัดตปังขึ้ ตลาด
กองสาธารณสจุขและสงกินื่ แวดล ด้อม

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.กองสาธารณสจุขและสงกินื่
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
แวดล ด้อม
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
โทรศพ
กจาหนด)
101
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
โทรสาร 043-491602
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตก
กิ ารสาธารณสจุข พ.ศ.2535
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.เขมียนใบคจาร ด้องพร ด้อมยนน
นื่ เอกสาร 1.กองสาธารณสจุขและสงกินื่
หลปักฐานตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ กอง
แวดล ด้อม
สาธารณสจุขและสงกินื่ แวดล ด้อม
2.กองคลปัง
(ระยะเวลา 1 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 1 วปัน)
3.ตรวจสอบเอกสาร/พนน
ขึ้ ทมีนื่
(ระยะเวลา 1 วปัน)
4.นจ าเรนอ
นื่ งเสนอผนู ด้บรกิหาร
(ระยะเวลา 1 วปัน)
5.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาอนจุมปัต กิ
(ระยะเวลา 1 วปัน)
6.แจ ด้งผนู ด้ประกอบการเพนอ
นื่ ชจาระคว่า
ธรรมเนมียม
(ระยะเวลา 1 วปัน)
7.ดจาเนกินการเกป็บคว่าธรรมเนมียม
และออกใบอนจุญาต
(ระยะเวลา 1 วปัน)
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 7 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้ขอ
อนจุญาต จจานวน 1 ชจุด
น รปับรองการจดทะเบมียนนกิตบ
2.สจาเนาหนปังสอ
กิ ค
จุ คล จจานวน 1 ชจุด
ด้
3.หลปักฐานแสดงวว่าสถานทมีน
นื่ ปั น
ขึ้ สามารถใชประกอบการได
ด้โดยถนูกต ด้อง
ตามกฎหมาย วว่าด ด้วยการควบคจุมอาคาร จจานวน 1 ชจุด
4.แผนทมีส
นื่ งปั เขปแสดงทมีต
นื่ งปั ขึ้ จจานวน 1 ชจุด
5.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประชาชนของผนู ด้มอบอจานาจ, และ
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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ผนู ด้รปับมอบอจานาจ (กรณมีมอบอจานาจ) จจานวน 1 ชจุด
6.แบบฟอรฑ์มคจาร ด้อง จจานวน 1 ชจุด
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

การขออนจุญาตจปัดตปังขึ้ สถานทมีนื่
จจาหนว่ายอาหารหรนอสถานทมีส
นื่ ะสม
อาหาร
กองสาธารณสจุขและสงกินื่ แวดล ด้อม

ขอบเขตการใหห้บรริการ
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.กองสาธารณสจุขและสงกินื่
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
แวดล ด้อม
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
โทรศพ
กจาหนด)
101
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
โทรสาร 043-491602
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตก
กิ ารสาธารณสจุข พ.ศ.2535
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.เขมียนใบคจาร ด้องพร ด้อมยนน
นื่ เอกสาร 1.กองสาธารณสจุขและสงกินื่
หลปักฐานตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ กอง
แวดล ด้อม
สาธารณสจุขและสงกินื่ แวดล ด้อม
2.กองคลปัง
(ระยะเวลา 1 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 1 วปัน)
3.ตรวจสอบเอกสาร/พนน
ขึ้ ทมีนื่
(ระยะเวลา 1 วปัน)
4.นจ าเรนอ
นื่ งเสนอผนู ด้บรกิหาร
(ระยะเวลา 1 วปัน)
5.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาอนจุมปัต กิ
(ระยะเวลา 1 วปัน)
6.แจ ด้งผนู ด้ประกอบการเพนอ
นื่ ชจาระคว่า
ธรรมเนมียม
(ระยะเวลา 1 วปัน)
7.ดจาเนกินการเกป็บคว่าธรรมเนมียม
และออกใบอนจุญาต
(ระยะเวลา 1 วปัน)
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 7 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้ขอ
อนจุญาต จจานวน 1 ชจุด
น รปับรองการจดทะเบมียนนกิตบ
2.สจาเนาหนปังสอ
กิ ค
จุ คล จจานวน 1 ชจุด
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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ด้
3.หลปักฐานแสดงวว่าสถานทมีน
นื่ ปั น
ขึ้ สามารถใชประกอบการได
ด้โดยถนูกต ด้อง
ตามกฎหมาย วว่าด ด้วยการควบคจุมอาคาร จจานวน 1 ชจุด
4.แผนทมีส
นื่ งปั เขปแสดงทมีต
นื่ งปั ขึ้ จจานวน 1 ชจุด
5.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประชาชนของผนู ด้มอบอจานาจ, และ
ผนู ด้รปับมอบอจานาจ (กรณมีมอบอจานาจ) จจานวน 1 ชจุด
6.แบบฟอรฑ์มคจาร ด้อง จจานวน 1 ชจุด
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

กิ ค ด้าในทมีนื่
การขออนจุญาตจจาหนว่ายสน
หรนอทางสาธารณะ
กองสาธารณสจุขและสงกินื่ แวดล ด้อม

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.กองสาธารณสจุขและสงกินื่
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
แวดล ด้อม
ปั ทฑ์ 043-491106 ตว่อ
โทรศพ
กจาหนด)
101
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
โทรสาร 043-491602
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตก
กิ ารสาธารณสจุข พ.ศ.2535
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.เขมียนใบคจาร ด้องพร ด้อมยนน
นื่ เอกสาร 1.กองสาธารณสจุขและสงกินื่
หลปักฐานตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่ ณ กอง
แวดล ด้อม
สาธารณสจุขและสงกินื่ แวดล ด้อม
2.กองคลปัง
(ระยะเวลา 1 วปัน)
2.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบข ด้อมนูล
(ระยะเวลา 1 วปัน)
3.ตรวจสอบเอกสาร/พนน
ขึ้ ทมีนื่
(ระยะเวลา 1 วปัน)
4.นจ าเรนอ
นื่ งเสนอผนู ด้บรกิหาร
(ระยะเวลา 1 วปัน)
5.ผนู ด้บรกิหารพกิจารณาอนจุมปัต กิ
(ระยะเวลา 1 วปัน)
6.แจ ด้งผนู ด้ประกอบการเพนอ
นื่ ชจาระคว่า
ธรรมเนมียม
(ระยะเวลา 1 วปัน)
7.ดจาเนกินการเกป็บคว่าธรรมเนมียม
และออกใบอนจุญาต
(ระยะเวลา 1 วปัน)
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 7 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้ขอ
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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อนจุญาต จจานวน 1 ชจุด
น รปับรองการจดทะเบมียนนกิตบ
2.สจาเนาหนปังสอ
กิ ค
จุ คล จจานวน 1 ชจุด
ด้
3.หลปักฐานแสดงวว่าสถานทมีน
นื่ ปั น
ขึ้ สามารถใชประกอบการได
ด้โดยถนูกต ด้อง
ตามกฎหมาย วว่าด ด้วยการควบคจุมอาคาร จจานวน 1 ชจุด
4.แผนทมีส
นื่ งปั เขปแสดงทมีต
นื่ งปั ขึ้ จจานวน 1 ชจุด
5.สจาเนาทะเบมียนบ ด้านและสจาเนาบปัตรประชาชนของผนู ด้มอบอจานาจ, และ
ผนู ด้รปับมอบอจานาจ (กรณมีมอบอจานาจ) จจานวน 1 ชจุด
6.แบบฟอรฑ์มคจาร ด้อง จจานวน 1 ชจุด
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th
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การแจ ด้งเกกิด
สจานปั กปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.งานทะเบมียนราษฎร ประจจาทมีนื่
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
วว่าการอจาเภอหนองสองห ด้อง
กจาหนด)
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตก
กิ ารทะเบมียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และทมีแ
นื่ ก ด้ไขเพกิม
นื่
เตกิมถขงปปั จจจุบน
ปั
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.ผนู ด้แจ ด้งยนน
นื่ เอกสารและหลปักฐาน 1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
ตว่อนายทะเบมียน
2.นายทะเบมียนตรวจสอบหลปักฐาน
กปับทะเบมียนบ ด้าน และลงรายการใน
นนื่
สนูตบ
กิ ปัตร ทปังขึ้ 3 ตอน แล ด้วเพกิม
นื่ ชอ
เดป็กในทะเบมียนและสจาเนา
ทะเบมียนบ ด้าน ฉบปับเจ ด้าบ ด้าน เมนอ
นื่
ดจาเนกินการเรมียบร ด้อยแล ด้ว จขงมอบ
สนูตบ
กิ ปัตร ตอนทมีนื่ 1 และสจาเนา
ทะเบมียนบ ด้านให ด้กปับผนู ด้แจ ด้ง
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 1 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1. สจาเนาทะเบมียนบ ด้าน (ฉบปับเจ ด้าบ ด้าน)
2. บปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้แจ ด้ง บปัตรประจจาตปัวประชาชนของบกิดา
มารดา (ถ ด้ามมี)
น รปับรองการเกกิดจากโรงพยาบาล (ถ ด้ามมี)
3. หนปั งสอ
น ยกินยอมให ด้บจุตรใชชด้ อ
นนื่ สกจุลของบกิดา (กรณมีไมว่จดทะเบมียน
4. หนปั งสอ
สมรส)
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

การแจ ด้งตาย
สจานปั กปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.งานทะเบมียนราษฎร ประจจาทมีนื่
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
ทมีวนื่ าว่ การอจาเภอหนองสองห ด้อง
กจาหนด)
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตก
กิ ารทะเบมียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และทมีแ
นื่ ก ด้ไขเพกิม
นื่
เตกิมถขงปปั จจจุบน
ปั
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.ผนู ด้แจ ด้งยนน
นื่ เอกสารและหลปักฐาน 1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
ตว่อนายทะเบมียน เพนอ
นื่ ตรวจสอบ
และลงรายการในมรณบปัตร
นนื่ ผนู ด้ตายออกจาก
2.จจาหนว่ายชอ
ทะเบมียนบ ด้าน โดยจะ ประทปับคจาวว่า
มี ดงไว ด้หน ด้ารายการคน
“ตาย” สแ
ตาย
3.มอบมรณบปัตร ตอนทมีนื่ 1
ทะเบมียนบ ด้านและบปัตร ประชาชน
คนนผนู ด้แจ ด้ง
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 1 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
นนื่ และรายการบจุคคล
1. สจาเนาทะเบมียนบ ด้านฉบปับเจ ด้าบ ด้านทมีค
นื่ นตาย มมีชอ
(ถ ด้ามมี)
น รปับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถ ด้ามมี)
2. หนปั งสอ
3. บปัตรประจจาตปัวประชาชนผนู ด้แจ ด้ง
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

การย ด้ายทมีอ
นื่ ยนูว่
สจานปั กปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.งานทะเบมียนราษฎร ประจจาทมีนื่
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
ทมีวนื่ าว่ การอจาเภอหนองสองห ด้อง
กจาหนด)
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตก
กิ ารทะเบมียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และทมีแ
นื่ ก ด้ไขเพกิม
นื่
เตกิมถขงปปั จจจุบน
ปั
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.ยนน
นื่ เอกสารและหลปักฐานตว่อนาย 1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
ทะเบมียนท ด้องทมีท
นื่ จ
มีนื่ ะย ด้ายเข ด้า
2.นายทะเบมียนตรวจสอบหลปักฐาน
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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และรายการใบแจ ด้งการย ด้ายทมีอ
นื่ ยนูว่
นนื่ ในทะเบมียนบ ด้านและ
และเพกิม
นื่ ชอ
สจาเนาทะเบมียนบ ด้าน (ฉบปับเจ ด้า
บ ด้าน) พร ด้อมคนนหลปักฐานให ด้ผนู ด้แจ ด้ง
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 1 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1. สจาเนาทะเบมียนบ ด้าน (ฉบปับเจ ด้าบ ด้าน)
2. บปัตรประจจาตปัวประชาชนของเจ ด้าบ ด้าน
น มอบอจานาจจากเจ ด้าบ ด้าน ( ถ ด้ามมี )
3. หนปั งสอ
4. บปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้ทมีไนื่ ด ด้รปับ มอบหมายจากเจ ด้าบ ด้าน
5. ใบแจ ด้งการย ด้ายทมีอ
นื่ ยนูว่ ( ท.ร.6 ) ตอนทมีนื่ 1 และ 2
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th
งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

การกจาหนดเลขทมีบ
นื่ ด้าน
สจานปั กปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.งานทะเบมียนราษฎร ประจจาทมีนื่
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
ทมีวนื่ าว่ การอจาเภอหนองสองห ด้อง
กจาหนด)
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตก
กิ ารทะเบมียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และทมีแ
นื่ ก ด้ไขเพกิม
นื่
เตกิมถขงปปั จจจุบน
ปั
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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1.เจ ด้าบ ด้านแจ ด้งตว่อนายทะเบมียน
1.สจานปั กปลปัดเทศบาล
เพนอ
นื่ ขอเลขทมีบ
นื่ ด้านภายใน 15 วปัน
นปั บแตว่วปันทมีส
นื่ ร ด้างเสรป็จ
2.นายทะเบมียนรปับคจาร ด้องพร ด้อม
หลปักฐานของผนู ด้แจ ด้งและตรวจสอบ
ลปักษณะของบ ด้าน
3. กจาหนดเลขทมีบ
นื่ ด้านให ด้แกว่ผนู ด้แจ ด้ง
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 1 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.ใบรปับแจ ด้งเกมีย
นื่ วกปับบ ด้าน (ท.ร.9) ออกโดยผนู ด้ใหญว่บ ด้าน หรนอกจานปั นท ด้อง
ทมีท
นื่ บ
มีนื่ ด้านทมีป
นื่ ลนูกสร ด้างเสรป็จตปังขึ้ อยนูว่
2.สจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน และสจาเนาทะเบมียนบ ด้านของผนู ด้ยนน
นื่
คจาร ด้องพร ด้อมรปับรองสจาเนาถนูกต ด้องทจุกฉบปับ จจานวน 1 ชจุด
กิ ธกิแ
3.เอกสารสท
ธิ์ สดงการครอบครองทมีด
นื่ น
กิ ของบ ด้านทมีป
นื่ ลนูกสร ด้างนปั น
ขึ้ ตปังขึ้ อยนูว่
ว่ โฉนดทมีด
เชน
นื่ น
กิ , น.ส.3 ,ส.ป.ก เปป็ นต ด้น
น ยกินยอมให ด้
กรณมีสงกินื่ ปลนูกสร ด้างตปังขึ้ อยนูบ
ว่ นทมีด
นื่ น
กิ ของผนู ด้อนน
นื่ ต ด้องมมีหนปั งสอ
กิ ธกิท
ปลนูกสร ด้างบ ด้านบนทมีด
นื่ น
กิ นปั น
ขึ้ ของเจ ด้าของกรรมสท
ธิ์ ด
มีนื่ น
กิ นปั น
ขึ้ ประกอบด ด้วย
ด้
โดยใชเอกสารดปั
งนมีขึ้
น ยกินยอมให ด้ปลนูกสร ด้างบ ด้าน (กรณมีสงกินื่ ปลนูกสร ด้างตปังขึ้ อยนูบ
- หนปังสอ
ว่ น
ทมีด
นื่ น
กิ ของผนู ด้อนน
นื่ ) โดยแนบสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน และสจาเนา
กิ ธกิท
นนื่ รว่วมกปันในกรรมสท
กิ ธกิธิ์
ทะเบมียนบ ด้านของเจ ด้าของกรรมสท
ธิ์ ด
มีนื่ น
กิ /ผนู ด้ทมีม
นื่ ช
มี อ
นนื่ พร ด้อมรปับรองสจาเนาถนูกต ด้องเอกสารทจุก
ทมีด
นื่ น
กิ นปั น
ขึ้ ๆทจุกคน ลงลายมนอชอ
ฉบปับ จจานวน 1 ชจุด
กิ ธกิท
มี ชวมี ต
*หมายเหตจุ* กรณมีเจ ด้าของกรรมสท
ธิ์ ด
มีนื่ น
กิ เสย
กิ แนบสจาเนา
มี ในทมีด
น ยกินยอมให ด้
มรณบปัตรและให ด้ผนู ด้มมีสวว่ นได ด้เสย
นื่ น
กิ นปั น
ขึ้ ๆทจุกคน มมีหนปั งสอ
ปลนูกสร ด้างบ ด้านบนทมีด
นื่ น
กิ โดยแนบสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน และ
สจาเนาทะเบมียนบ ด้านพร ด้อมรปับรองสจาเนาถนูกต ด้องทจุกฉบปับของผนู ด้มมีสวว่ นได ด้
มี แตว่ละคน จจานวนคนละ 1 ชจุด
เสย
น
-กรณมียน
นนื่ ในนามบรกิษปัท , ห ด้างหจุ ด้นสวว่ นจจากปัด ฯลฯ ต ด้องมมีหนปั งสอ
น รปับรองโดยแนบสจาเนาทะเบมียนบ ด้าน
รปับรองการจปัดตปังขึ้ หรนอหนปังสอ
และสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชนของผนู ด้มมีอจานาจลงนามทจุกคน ลง
นนื่ พร ด้อมรปับรองสจาเนาถนูกต ด้องเอกสารทจุกฉบปับ จจานวน 1 ชจุด
ลายมนอชอ
น รปับรองสงกินื่ ปลนูกสร ด้าง
4.ใบอนจุญาตกว่อสร ด้างอาคาร หรนอ หนปั งสอ
น มอบอจานาจ / มอบหมายจากเจ ด้าของกรรมสท
กิ ธกิท
5.หนปั งสอ
ธิ์ ด
มีนื่ น
กิ
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

งานททใที่ หห้บรริการ
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ

การบรกิการขขน
ขึ้ ทะเบมียนผนู ด้สนูงอายจุ
สจานปั กปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.งานสวปัสดกิการ สจานปักปลปัด
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
เทศบาล
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

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

ปั ทฑ์ 043-491106
โทรศพ
โทรสาร 043-491602
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กจาหนด)
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตผ
กิ นู ด้สนูงอายจุ พ.ศ.2546 แก ด้ไขเพกิม
นื่ เตกิม ฉบปับทมีนื่ 2
พ.ศ.2553
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.ผนู ด้ยนน
นื่ คจาขอ หมายถขง ผนู ด้สนูงอายจุท มีนื่ 1. สจานปั กปลปัดเทศบาล
มมีคณ
จุ สมบปัตต
กิ ามทมีก
นื่ จาหนดขอรปับ
มี ผนู ด้สนูงอายจุซงขนื่ ต ด้องมา
เงกินเบมีย
ขึ้ ยปังชพ
ด ด้วยตนเอง หรนอในกรณมีมค
มี วาม
จจาเปป็ นไมว่สามารถมาลงทะเบมียน
ด ด้วยตนเองได ด้ ผนู ด้สนูงอายจุสามารถ
มอบอจานาจเปป็ นลายลปักษณฑ์อปักษร
ให ด้ผนู ด้อนน
นื่ เปป็ นผนู ด้ยนน
นื่ คจาขอรปับเงกินเบมีย
ขึ้
มี ผนู ด้สนูงอายจุแทนได ด้
ยปังชพ
2. กรอกในคจาขอตามแบบทมีนื่
กจาหนด และยนน
นื่ คจาขอตว่อผนู ด้บรกิหาร
องคฑ์กรปกครองสวว่ นท ด้องถกิน
นื่ ทมีนื่
นนื่ อยนูใว่ นทะเบมียนบ ด้าน
ตนเองมมีชอ
ตปังขึ้ แตว่วปันทมีนื่ 1 – 30 พฤศจกิกายน
ของทจุกปมี ในวปันและเวลาราชการ
ณ สถานทมีท
นื่ อ
มีนื่ งคฑ์กรปกครองสวว่ น
ท ด้องถกิน
นื่ กจาหนด
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 30 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.บปัตรประจจาตปัวประชาชนหรนอบปัตรอนน
นื่ ทมีอ
นื่ อกโดยหนว่วยงานของรปัฐทมีม
นื่ มี
รนูปถว่าย พร ด้อมสจาเนา
2.ทะเบมียนบ ด้านพร ด้อมสจาเนา
3.สมจุดบปัญชเมี งกินฝากธนาคารพร ด้อมสจาเนา สจาหรปับในกรณมีทผ
มีนื่ นู ด้ขอรปับเงกิน
มี ผนู ด้สนูงอายจุประสงคฑ์ขอรปับเงกินผว่านธนาคาร
เบมีย
ขึ้ ยปังชพ
น มอบอจานาจ (เอกสารหมายเลข 2) พร ด้อมสจาเนาบปัตรประจจา
4.หนปั งสอ
ตปัวประชาชนของผนู ด้รปับมอบอจานาจ (ในกรณมียน
นนื่ คจาขอขขน
ขึ้ ทะเบมียนรปับเงกิน
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

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

ห นน้ สำ

| 42

มี ผนู ด้สนูงอายจุแทน)
เบมีย
ขึ้ ยปังชพ
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

คคคู่ มมื อ สสสำ ห รรั บ ป ร ะ ช สำ ช น
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การบรกิการขขน
ขึ้ ทะเบมียนผนู ด้พกิการ
สจานปั กปลปัดเทศบาล

ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.งานสวปัสดกิการ สจานปักปลปัด
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
เทศบาล
ปั ทฑ์ 043-491106
โทรศพ
กจาหนด)
โทรสาร 043-491602
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตส
กิ งว่ เสรกิมและพปัฒนาคจุณภาพชวมี ต
กิ คนพกิการ
พ.ศ.2550
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
1.ผนู ด้แจ ด้งยนน
นื่ เอกสารและหลปักฐาน 1. สจานปั กปลปัดเทศบาล
ตว่อเจ ด้าหน ด้าทมีนื่
2.เจ ด้าหน ด้าทมีต
นื่ รวจสอบหลปักฐาน
และความถนูกต ด้อง
3.ลงบปันทขกทะเบมียนผนู ด้พกิการ
4.ออกสมจุดประจจาตปัวคนพกิการ
มอบคนูม
ว่ อ
น คนพกิการ
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 30 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.เอกสารรปับรองความพกิการ (ดนูตวปั อยว่าง) ซงขนื่ ประเมกินความพกิการโดย
แพทยฑ์ของสถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลเอกชน
ทมีก
นื่ ระทรวงสาธารณสจุขประกาศ
2.บปัตรประจจาตปัวประชาชน หรนอบปัตรประจจาตปัวข ด้าราชการ หรนอบปัตร
ประจจาตปัวตว่างด ด้าว หรนอเอกสารอนน
นื่ ทมีท
นื่ างราชการออกให ด้ ในกรณมีเปป็ นผนู ด้
เยาวฑ์ใชสนูด้ ตบ
กิ ปัตร พร ด้อมทปังขึ้ ถว่ายสจาเนาเอกสาร 1 ชจุด
3.ทะเบมียนบ ด้านฉบปับจรกิง พร ด้อมทปังขึ้ ถว่ายสจาเนาเอกสาร 1 ชจุด
4.รนูปถว่ายขนาด 1 นกิวขึ้ จจานวน 2 รนูป
5.สมจุดบปัญชเมี งกินฝากธนาคาร พร ด้อมสจาเนา กรณมีประสงคฑ์รปับเบมีย
ขึ้ ผนู ด้พกิการ
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น
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ผว่านบปัญชธมี นาคาร
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th
งานททใที่ หห้บรริการ
การบรกิการขขน
ขึ้ ทะเบมียนผนู ด้ปว่ วยเอดส ฑ์
หนคู่วยงานททรที่ จับผริดชอบ
สจานปั กปลปัดเทศบาล
1.ระเบมียบกระทรวงมหาดไทยวว่าด ด้วยการจว่ายเงกินสงเคราะหฑ์เพนอ
นื่ การ
มี ขององคฑ์กรปกครองสวว่ นท ด้องถกิน
ยปังชพ
นื่ พ.ศ.2548
ขอบเขตการใหห้บรริการ
คู่ งทางการใหห้
สถานททที่ / ชอ
ระยะเวลาเปริ ดใหห้บรริการ
บรริการ
1.งานสวปัสดกิการ สจานปักปลปัด
วปันจปันทรฑ์ ถขง วปันศจุกรฑ์
(ยกเว ด้นวปันหยจุดทมีท
นื่ างราชการ
เทศบาล
ปั ทฑ์ 043-491106
โทรศพ
กจาหนด)
โทรสาร 043-491602
ตปังขึ้ แตว่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น.
กฎหมายททเที่ กทย
ที่ วขห้อง
1.พระราชบปัญญปัตส
กิ งว่ เสรกิมและพปัฒนาคจุณภาพชวมี ต
กิ คนพกิการ
พ.ศ.2550
ขนตอนและระยะการใหห้
จัขั้
บรริการ
ขนตอน
จัขั้
หนคู่วยงานผครห้ จับผริดชอบ
กิ ธกิตามแบบ
1. ยนน
นื่ คจาขอรปับสท
1. สจานปั กปลปัดเทศบาล
ฟอรฑ์มทมีงนื่ านสวปัสดกิการ สจานปักปลปัด
เทศบาล
ฑ์ ม
2. ตรวจสอบผนู ด้ปว่ วยเอดสท
มีนื่ มี
คจุณสมบปัตถ
กิ ก
นู ต ด้องเพนอ
นื่ เสนอผนู ด้
กิ ธกิ
บรกิหารอนจุมปัตใกิ ห ด้เปป็ นผนู ด้ได ด้รปับสท
3. ดจาเนกินการชวว่ ยเหลนอ
ระยะเวลา
ด้
กิขึ้ ไมว่เกกิน 30 วปัน
ใชระยะเวลาทปั
งขึ้ สน
เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

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

ห นน้ สำ

| 45

รายการเอกสารหล จักฐานประกอบ
1.สจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน หรนอสจาเนาบปัตรอนน
นื่ ทมีอ
นื่ อกโดย
หนว่วยงานของรปัฐทมีม
นื่ รมี ป
นู ถว่าย
2.สจาเนาทะเบมียนบ ด้าน
3.ใบรปับรองแพทยฑ์ซงขนื่ ออกให ด้โดยสถานพยาบาลของรปัฐ ยนนยปันวว่าปว่ วย
เปป็ นโรคเอดส ฑ์ จรกิง
น มอบอจานาจพร ด้อมสจาเนาบปัตรประจจาตปัวประชาชน/สจาเนา
4.หนปั งสอ
ทะเบมียนบ ด้านของผนู ด้รปับมอบอจานาจ (ในกรณมียน
นนื่ คจาขอฯ แทน)
คคู่าธรรมเนทยม
การร จับเรมือ
ที่ งรห้องเรทยน
ถ ด้าการบรกิการไมว่เปป็ นไปตามข ด้อตกลงทมีรนื่ ะบจุไว ด้ข ด้างต ด้น สามารถตกิดตว่อ
ปั ทฑ์
เพนอ
นื่ ร ด้องเรมียนได ด้ทมีนื่ สจานปักงานเทศบาลตจาบลหนองสองห ด้อง โทรศพ
043-491106 หรนอ เวป็บไซตฑ์ http://www.nsh.go.th

เทศบาลตทาบลหนองสองหห้อง อสสำเภอหนองสองหน้ อง จรังหวรัดขอนแกคู่น

