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งานท่ีให้บริการ การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด   
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. สํานักงานปลัด 
   โทรศัพท์ :  075-416109 
โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีต้อง

ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับทราบมี  1.การนําข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา2.การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามท่ีกฎหมาย

กําหนดเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  3.การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชน

ท่ีขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะราย 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ข้ันตอน          หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.ประชาชนเขียนคําร้อง สํานักงานปลัด 
2.ลงรับหนังสือ สํานักงานปลัด 
3.เสนอปลัด/แยกส่วน สํานักงานปลัด 
4.ดําเนินการในเรื่องท่ีเร่งด่วน สํานักงานปลัด 
5.เสนอนายกเพ่ือทราบและลงนาม สํานักงานปลัด 
6.ออกเลขหนังสือส่ง สํานักงานปลัด 
7.ส่งเรื่อง สํานักงานปลัด 
 
ระยะเวลา 

 

ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น  5  นาที 

 



2 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้       

1.ใบคําร้อง จํานวน  1  ฉบับ 
2.สําเนาบัตรประชาชน จํานวน  1  ฉบับ 
 

ค่าธรรมเนียม 
 

ขนาดกระดาษ A4  หน้าละไม่เกิน  1.-  บาท       

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง  โทรศัพท์ :  075-416109หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์(ต้ังใหม่) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด   
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. สํานักงานปลัด 
   โทรศัพท์ :  075-416109 
โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
 ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.  2499  จดทะเบียนพาณิชย์  (ต้ังใหม่)  ผู้ประกอบการ

พาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน  30  วัน  นับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ข้ันตอน          หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.ประชาชนย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน สํานักงานปลัด 
2.รับคําขอ/ตรวจพิจารณา สํานักงานปลัด 
3.จัดทําใบจดทะเบียนพาณิชย์ 
   ระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ 

สํานักงานปลัด 

4.ลงนาม/จ่ายทะเบียนพาณิชย์ สํานักงานปลัด 
5.เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน กองคลัง 
 
ระยะเวลา 

 

ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น  1วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้       

1.คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน  1  ฉบับ 
2.สําเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ จํานวน  1  ฉบับ 
3.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ จํานวน  1  ฉบับ 
4. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้านต้อง      
   แนบเอกสารเพ่ิมเติม 

 

4.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ จํานวน  1  ฉบับ 
   4.2 สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน จํานวน  1  ฉบับ 
   4.3 สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน จํานวน  1  ฉบับ 

 

ค่าธรรมเนียม 
50.-บาท       

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง  โทรศัพท์ :  075-416109หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด   
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. สํานักงานปลัด 
   โทรศัพท์ :  075-416109 
โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 –16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
 ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.  2499  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน  ใน

กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่ีจดทะเบียนไว้  ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ภายใน  30  วัน  นับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่ีจดทะเบียนเดิม 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ข้ันตอน          หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.ประชาชนย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน สํานักงานปลัด 
2.รับคําขอ/ตรวจพิจารณา สํานักงานปลัด 
3.จัดทําใบจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
   ระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ 

สํานักงานปลัด 

4.เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน กองคลัง 
 
ระยะเวลา 

 

ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น  1  วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้       

1.คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน  1  ฉบับ 
2.สําเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ จํานวน  1  ฉบับ 
3.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ จํานวน  1  ฉบับ 
4. ใบทะเบียนพาณิชย์  

 

ค่าธรรมเนียม 
20.-  บาท       

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง  โทรศัพท์ :  075-416109หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด   
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. สํานักงานปลัด 
   โทรศัพท์ :  075-416109 
โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ 
 ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.  2499  เม่ือผู้ประกอบพาณิชยกิจเลิกประกอบพาณิชยกิจ

ต้องย่ืนขอจดทะเบียนภายใน  30  วัน  นับต้ังแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ข้ันตอน          หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.ประชาชนย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน สํานักงานปลัด 
2.รับคําขอ/ตรวจพิจารณา สํานักงานปลัด 
3.บันทึกคําขอเลิกประกอบพาณิชย์กิจ 
   ระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ 

สํานักงานปลัด 

4.เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน กองคลัง 
 
ระยะเวลา 

 

ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น  5  นาที 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้       

1.คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน  1  ฉบับ 
2.สําเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ จํานวน  1  ฉบับ 
3.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ จํานวน  1  ฉบับ 
4. ใบทะเบียนพาณิชย์  

 

ค่าธรรมเนียม 
20.-  บาท       

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง  โทรศัพท์ :  075-416109หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด   
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. สํานักงานปลัด 
   โทรศัพท์ :  075-416109 
โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  เป็นกฎหมายท่ีกระจายอํานาจให้ราชการส่วนท้องถ่ิน
ควบคุมดูแลเพ่ือคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการและการ
กระทําทุกอย่างท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่องจึงออกข้อบัญญัติ
ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2556  เพ่ือคุ้มครอง  ป้องกัน  ประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบ
จากการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ  ไม่ว่าจะเป็นด้านเสียง  กลิ่น  มลพิษ  และอาจส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน  และอีกประการหน่ึง  ก็เพ่ือป้องกันมิให้การประกอบกิจการ
ของผู้ประกอบการ  เกิดข้ึนโดยปราศจากการควบคุมและต้องได้รับการตรวจสอบเก่ียวกับความเหมาะสมของ
สถานท่ีต้ัง  โครงสร้าง  อุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้  รวมท้ังระบบป้องกันหรือบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  
ก่อนท่ีจะอนุญาตให้ดําเนินกิจการ  ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดความม่ันใจหรือหลักประกันว่า กิจการเหล่าน้ีจะไม่ก่อเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ  หรืออันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  โดยมีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี  28  กรกฎาคม  2556  
เป็นต้นไป  โดยครอบคลุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  5  กิจการ  ได้แก่  กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์  
กิจการท่ีเก่ียวกับอาหารเครื่องด่ืม  นํ้าด่ืม  กิจการเก่ียวกับการเกษตร    กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักร  
หรือเครื่องกล  กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง (รายระเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ข้ันตอน          หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.ผู้ประกอบการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
พร้อมหลักฐานต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

สํานักงานปลัด 
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2.เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจเอกสารหลักฐาน 
 

สํานักงานปลัด 

3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานส่วน 
ตําบลท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินมอบหมายตรวจ 
สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ 
 

สํานักงานปลัด 

4.เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบอนุญาต  
 

สํานักงานปลัด 

5.เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน แจ้งผู้ประกอบการ 
รับใบอนุญาต 
 

สํานักงานปลัด 

6.ผู้ประกอบการชําระค่าใบอนุญาตและรับใบอนุญาต กองคลัง 
สํานักงานปลัด 

 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น  5  นาที 
 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้       

1.แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ 

จํานวน  1  ฉบับ 

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บ้านเจ้าของกิจการ 

จํานวน  2  ฉบับ 

3.สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเป็น 

จํานวน  1  ฉบับ 

4. แบบแปลนสถานประกอบการ จํานวน   1  ชุด 
5. หลักฐานใบอนุญาตเดิม (กรณีขอต่อใบอนุญาต) จํานวน   1  ฉบับ 
6. ใบมอบอํานาจ พร้อมเอกสารประกอบใบมอบ
อํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)  

จํานวน   1  ชุด 

7. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จํานวน  1  ชุด 
8. เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการ 
    ส่วนท้องถ่ินกําหนด 

จํานวน  1  ชุด 
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ค่าธรรมเนียม 
ตามเอกสารแนบ  

 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง  โทรศัพท์ :  075-416109หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด   
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. สํานักงานปลัด 

   โทรศัพท์ :  075-416109 

โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ระหว่างวันท่ี 1-30 พ.ย. ของทุกปี 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ต้ังแต่เวลา 08.30 –16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้ในการดําเนินงานการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงตามข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

ให้ผู้ท่ีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป ในปีงบประมาณถัดไป มาลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ข้ันตอน         หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้สูงอายุยื่นคําขอข้ึนทะเบียน                           สํานักงานปลัด 
2. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ                           สํานักงานปลัด 
3. เสนอนายกฯ  อนุมัติ  และแจ้งผล                           สํานักงานปลัด 

 
ระยะเวลา 

 

ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น  10  นาที/ราย   (เฉพาะกรณีเอกสารครบถ้วน) 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้       

1.คําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน  1  ชุด 
2.บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดย
หน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา 

จํานวน  1  ฉบับ 

3.ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา จํานวน  1  ฉบับ 
4.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา สําหรับกรณี
ท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 

 

  
ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม   

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง  โทรศัพท์ :  075-416109หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การข้ึนทะเบียนผู้พิการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด   
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. สํานักงานปลัด 
   โทรศัพท์ :  075-416109 
โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ระหว่างวันท่ี 1-30 พ.ย. ของทุกปี 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 –16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบ้ียความพิการให้

คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 เพ่ือใช้ในการดําเนินงานการจ่ายเงินเบ้ียความพิการของ 

อปท. ซ่ึงข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการของ 

อปท. พ.ศ. 2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและย่ืนคอขอรับเงินเบ้ีย

ความพิการด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด  

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ข้ันตอน         หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.ผู้พิการย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน                           สํานักงานปลัด 
2.คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ                           สํานักงานปลัด 
3.เสนอนายกฯ  อนุมัติ  และแจ้งผล                           สํานักงานปลัด 
 
 
ระยะเวลา 

 

ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้นไม่เกิน  10 นาที/ราย  (เฉพาะกรณีเอกสารครบถ้วน) 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้  

1.คําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ จํานวน  1  ชุด 
2.บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

จํานวน  1  ฉบับ 

3.ทะเบียนบ้าน จํานวน  1  ฉบับ 
4.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา สําหรับกรณี
ท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงค์ขอรับเงินเบ้ีย
ความพิการผ่านธนาคาร 
 

 

  
ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง  โทรศัพท์ :  075-416109หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. กองช่าง 
   โทรศัพท์ :  075-416109 
โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ 
 เพ่ือขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตาม
มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การก่อสร้างดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร หรือมาตรา 22 (การรื้อถอนอาคาร) วิธีนี้ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน จึงจะเริ่มดําเนินการได้ 
 
ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ข้ันตอน          หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ประชาชนกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง 
อาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร   
 

กองช่าง 
 

2. รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสารประกอบการอนุญาต 
(ภายในวันท่ียื่น)ของสถานประกอบการ 

กองช่าง 

3. ตรวจสอบสถานท่ี   กองช่าง 
4. ตรวจสอบแบบแปลน   กองช่าง 
5. ประมาณการค่าตรวจสอบแบบแปลนและ 
ค่าธรรมเนียม   

กองช่าง 

6. เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาออกใบอนุญาต กองช่าง 
7. ชําระเงินค่าธรรมเนียมและค่าตรวจสอบแบบแปลน 
   พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 

กองคลัง 

8. แจ้งการอนุญาตให้แก่ประชาชน 
 

กองช่าง 
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ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ใช้ระยะเวลาดําเนินการ 5 วันต่อราย 
***หมายเหตุ***  กรณีท่ีเป็นบ้านพักอาศัยมีเน้ือท่ี 
ไม่เกิน 150 ตารางเมตรและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
  
  

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้       

1.แบบคําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1)   จํานวน  1  ฉบับ 
2.กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
(สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของ 

ผู้ขออนุญาต) 

จํานวน  1  ฉบับ 

3.สําเนาโฉนดท่ีดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า  
พร้อมเจ้าของรับรองสําเนา(กรณีผู้ขออนุญาต 
ไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน)ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของ 
ท่ีดิน ) 

จํานวน  1  ฉบับ 

4. หนังสือมอบอํานาจเจ้าของท่ีดิน จํานวน   1  ชุด 
5. หนังสือยินยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ จํานวน   1  ฉบับ 
6. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของ 
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ผู้รับมอบอํานาจ 
เจ้าของท่ีดิน  

จํานวน   1  ฉบับ 

7. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมของผู้ออกแบบและคํานวณโครงสร้าง 
อาคาร 

จํานวน  1  ฉบับ 

8. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

จํานวน  1  ฉบับ 

9. แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบ 
แบบแปลน 

จํานวน  5  ชุด 

10. รายการคํานวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ   จํานวน  1  ชุด 
11. รายการคํานวณระบบบําบัดนํ้าเสีย กรณีอาคาร 
ต้องมีระบบบําบัดนํ้าเสีย 

จํานวน  1  ชุด 
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ค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฉบับละ  20 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแบบแปลน 

- อาคารสูงไม่เกิน 12 เมตร คิดตารางเมตรละ 0.50 บาท 

- อาคารสูงเกิน 12 เมตรแต่ไม่เกิน 15 เมตร คิดตารางเมตรละ 2 บาท 

- อาคารสูงเกิน 15 เมตร คิดตารางเมตรละ 4 บาท 

- อาคารท่ีรับนํ้าหนักบรรทุกเกิน 500 ก.ก./ตร.ม. คิดตารางเมตรละ 4 บาท 

- อาคารประเภทซ่ึงต้องวัดความยาว คิดเมตรละ 1 บาท 

       

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง  โทรศัพท์ :  075-416109หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การขออนุญาตขุดดินถมดิน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. กองช่าง 
   โทรศัพท์ :  075-416109 
โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 –16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ 
 พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 

ในปัจจุบันมีการขุดดินเพ่ือนําดินไปถมพ้ืนท่ี ท่ีทําการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยหรือเพ่ือกิจการอ่ืนอย่าง
กว้างขวาง แต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของ
ประชาชนได้ จึงมีพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกําหนดมาตราการป้องกันการ
พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 
การขุดดิน 
 ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อเกินหน่ึง
หม่ืนตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ี   เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกําหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนด 
 
ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ข้ันตอน          หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.ประชาชนกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตขุดดินถมดิน 
(ระยะเวลา ½วัน) 

กองช่าง 
 

2. ตรวจสอบ/เสนอผู้บังคับบัญชา/ตรวจสอบ 
สถานท่ี(ระยะเวลาไม่เกิน 4 วัน) 

กองช่าง 

3. เสนอผู้บังคับบัญชา/ออกใบอนุญาต/ 
ออกใบเสร็จรับเงิน  (ระยะเวลา ½วัน) 

กองช่าง 
กองคลัง 

4. ส่งเรื่องคืนประชาชน 
 

กองช่าง 
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ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ใช้ ระยะเวลาดํา เนินการ 5  วันต่อราย  
(เฉพาะกรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้       

1.สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 

2.สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน  1  ฉบับ 

3.สําเนาเอกสารท่ีดิน จํานวน  1  ฉบับ 
4. แผนผังบริเวณท่ีจะทากรขุดดินถมดินพร้อมแผนผัง 
   บริเวณแสดงเขตท่ีดิน 

จํานวน  1  ฉบับ 

5. เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆ จํานวน   1  ฉบับ 

 

ค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียม 

- ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท 

- ค่าคัดสําเนาหรือถ่ายเอกสารหน้าละ 5 บาท 

2. ค่าใช้จ่าย 

- ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีและค่าใช้จ่ายให้จ่ายเท่าท่ีจําเป็น 

ค่าเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบให้จ่ายเท่าท่ีจําเป็น       

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง  โทรศัพท์ :  075-416109หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การขอใช้น้ําประปาหมู่บ้าน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. กองช่าง 
   โทรศัพท์ :  075-416109 
โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 –16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลว่าด้วยการใช้น้ําประปาองค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง พ.ศ.2551 

 
ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ข้ันตอน          หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.ประชาชนกรอกแบบฟอร์มขอใช้น้ําประปาหมู่บ้าน กองช่าง 
2. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน กองช่าง 
3. ตรวจสอบสถานท่ีประมาณการราคา กองช่าง 
4. แจ้งผู้ขอใช้น้ํามาชําระเงิน กองช่าง 
5. ชําระเงินค่าติดต้ังนํ้าประปา กองคลัง 
6. แจ้งพนักงานประปาติดต้ังระบบประปา 
 

กองช่าง 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ใช้ระยะเวลาดําเนินการ 4 วันต่อราย 
 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้       

1.สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 
2.สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน  1  ฉบับ 

3. เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆ จํานวน  1  ฉบับ 
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ค่าธรรมเนียม 
1. อัตราค่านํ้าประปา 

1.1 อัตราค่านํ้าประของผู้ใช้น้ําประปาถาวรกําหนดตามอัตราการใช้น้ํา ดังน้ี 

-จํานวนนํ้าท่ีใช้  คิดลูกบาศก์เมตรละ  5.-  บาท 

      1.2 ค่านํ้าประปาของผู้ใช้น้ําประปาชั่วคราวคิดลูกบาศก์เมตรละ  10.- บาท 

2.  อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ําประปา 

2.1 ค่าสํารวจต่อมาตรวัดนํ้า 1 เครื่อง 50.- บาท 

     2.2 ค่าประกันมาตรวัดนํ้า กําหนดราคาตามขนาดต่างๆ ดังน้ี 

-ขนาด Ø½ น้ิว  ราคาเครื่องละ  300.- บาท 

      2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ 1 ชุด ราคา 173.- บาท 

      2.4 ค่าแรงงานในการติดต้ังประปาคิดรายละ 100.- บาท 

      2.5 การขอย้ายมาตรวัดนํ้าให้คิดอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 2.1 และข้อ 2.3 

 3. ค่าบํารุงรักษามาตรวัดนํ้า กําหนดตามขนาดของมาตรวัดนํ้า ดังน้ี 

  -ขนาด Ø½ น้ิว  ราคาเครื่องละ  5 บาท/เดือน 

4. อัตราค่านํ้าประปา และอัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ํา อัตราราคาน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

   โดยการประปา  องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป  

      

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง  โทรศัพท์ :  075-416109หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ี 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. กองคลัง 
   โทรศัพท์ :  075-416109 
โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 –16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 ให้ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคม ของปีใดมี

หน้าท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ีสําหรับปีนั้นจากราคาปานกลางของท่ีดิน 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ข้ันตอน          หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. นําใบเสร็จรับเงินภาษีปีก่อนมาย่ืนชําระภาษี 
    (ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี) 

กองคลัง 
 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรายชื่อ 
   จากทะเบียน  (ภ.บ.ท.6) คํานวณภาษี   
   ชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 

กองคลัง 

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น  3 นาทีต่อราย  (เฉพาะกรณีรายเก่า  และเอกสารถูกต้องครบถ้วน) 

ระยะเวลาการชําระภาษี 
ผู้มีหน้าท่ีชําระภาษีสามารถชําระภาษีได้ ต้ังแต่ 1 มกราคม –  30 เมษายน ของทุกปี  ชําระเกินกําหนด

ระยะเวลาท่ีกําหนด ต้องเสียเงินเพ่ิม 24% ต่อปี ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีสํารวจใหม่ 4ปี/ครั้ง 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1.สําเนาทะเบียนบ้าน(เจ้าของท่ีดิน)   จํานวน    1    ฉบับ 

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (เจ้าของท่ีดิน)  จํานวน    1   ฉบับ 

3.สําเนาหลักฐานท่ีดิน (โฉนดท่ีดิน นส3 ก นส.3)  จํานวน    1   ฉบับ 

4.ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการบริการไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง

โทรศัพท์ . 075-416109 หรือ www.HULONG.GO.TH       

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. กองคลัง 
   โทรศัพท์ :  075-416109 
โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 –16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475  ทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ได้แก่ 

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และท่ีดินซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างน้ัน  

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ข้ันตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    

1.ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  กองคลัง 
(ภรด. 2)  
2.ตรวจสอบหลักฐาน  ออกใบแจ้งรายการ   กองคลัง 
ประเมิน (ภ.ร.ด.8)  
3.ชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน    กองคลัง 
 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น  2 นาทีต่อราย  (เฉพาะกรณีรายเก่า  และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) 

ระยะเวลาการชําระภาษี 
ผู้มีหน้าท่ีชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ต้องย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภรด.2) ภายใน

เดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี และเม่ือได้รับใบแจ้งประเมิน (ภ.ง.ด.8) แล้ว ต้องชําระภาษีภายใน 30 วัน  นับแต่

วันถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะน้ันต้องเสียเงินเพ่ิม 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีรายใหม่ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1.สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาประจําตัวประชาชนของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี  จํานวน   1   ชุด 

2.สําเนาโฉนดท่ีดิน – สัญญาซ้ือขายโรงเรือน     จํานวน   1   ฉบับ 

3. ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม    จํานวน   1   ฉบับ 

4.ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร       จํานวน   1   ชุด 

5.ใบอนุญาตต้ังหรือประกอบกิจการ      จํานวน    1  ชุด 

6.หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการบริการไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง

โทรศัพท์ . 075-416109 หรือ www.HULONG.GO.TH 

 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การจัดเก็บภาษีป้าย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. กองคลัง 
   โทรศัพท์ :  075-416109 
โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 –16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ป้ายท่ีต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ย่ีห้อ หรือ

เครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้  

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ข้ันตอน        หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   

1.ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)     กองคลัง 
พร้อมหลักฐานเจ้าของป้าย  
2.ตรวจสอบหลักฐาน แจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3)  กองคลัง 
3.ชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน     กองคลัง 
 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น  3 นาทีต่อราย  (เฉพาะกรณีรายเก่า  และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) 

 

ระยะเวลาการชําระภาษี 
ผู้มีหน้าท่ีชําระภาษีป้าย ต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี และเม่ือ

ได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ผู้เสียภาษีต้องมาชําระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะน้ัน

จะต้องเสียเงินเพ่ิม 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีป้ายท่ีติดต้ังใหม่ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1.บัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน   1   ฉบับ 

2.สําเนาทะเบียนบ้าน     จํานวน   1   ฉบับ 

3. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม     จํานวน   1   ฉบับ 

4.หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท    จํานวน   1   ฉบับ 

5.ใบอนุญาตติดต้ังป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทําป้าย จํานวน   1   ฉบับ 

* กรณีป้ายรายเก่า ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายท่ีเคยย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้ายไว้แล้ว ให้นํา

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย * 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการบริการไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง

โทรศัพท์ . 075-416109 หรือ www.HULONG.GO.TH 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การขอรับบริการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1. กองคลัง 
   โทรศัพท์ :  075-416109 
โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถจัดระเบียบ

เก่ียวกับการรวบรวมสิ่งปฏิกูลมูลฝอยของประชาชน  จากครัวเรือน  หรือสถานประกอบกิจการต่างๆ  โดย

องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจท่ีจะตราข้อบังคับตําบลเพ่ือกําหนดให้วิธีการเก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  

ให้ถูกหลักสุขาภิบาลในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
 

ข้ันตอน        หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   

1.กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย   กองคลัง 
2.ตรวจสอบหลักฐาน        กองคลัง 
3. เสนอลงนาม       กองคลัง 
3.ชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน     กองคลัง 
 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น  5 นาทีต่อราย   
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ การขอรับบริการเก็บ ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน   1   ฉบับ 

2.สําเนาทะเบียนบ้าน     จํานวน   1   ฉบับ 

3. แผนท่ีบ้าน  (ท่ีจะรับบริการ)    จํานวน   1   ฉบับ 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการบริการไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหูล่อง

โทรศัพท์ . 075-416109 หรือ www.HULONG.GO.TH 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 

 

 

 


