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งานท่ีใหบริการ การขอขอมูลขาวสารของทางราชการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด   
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ       ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. สํานักงานปลัด 

   โทรศัพท :  075-416109 

   โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตอง

ดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนไดรับทราบมี  1. การนําขอมูลขาวสารของราชการ

ตามที่กฎหมายกําหนดไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  2. การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการตามที่กฎหมาย

กําหนดเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได  3. การเปดเผยหรือการจัดหาขอมูลขาวสารของราชการใหกับประชาชน

ที่ขอขอมูลขาวสารเฉพาะราย 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ขั้นตอน              หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.ประชาชนเขียนคํารอง สํานักงานปลัด 

2.ลงรับหนังสือ สํานักงานปลัด 

3.เสนอปลัด/แยกสวน สํานักงานปลัด 

4.ดําเนินการในเรื่องที่เรงดวน สํานักงานปลัด 

5.เสนอนายกเพื่อทราบและลงนาม สํานักงานปลัด 

6.ออกเลขหนังสือสง สํานักงานปลัด 

7.สงเรื่อง สํานักงานปลัด 

 

ระยะเวลา 

 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น  5  นาที 

 



2 
 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช               

1.ใบคํารอง จํานวน  1  ฉบับ 

2.สําเนาบัตรประชาชน จํานวน  1  ฉบับ 

 

คาธรรมเนียม 
 

ขนาดกระดาษ A4  หนาละไมเกิน  1.-  บาท               

การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที ่

สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหูลอง  โทรศัพท :  075-416109  หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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งานท่ีใหบริการ การจดทะเบียนพาณิชย  (ต้ังใหม) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด   
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ       ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. สํานักงานปลัด 

   โทรศัพท :  075-416109 

   โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

  ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.  2499  จดทะเบียนพาณิชย  (ต้ังใหม)  ผูประกอบการ

พาณิชยกิจตองย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน  30  วัน  นับแตวันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ขั้นตอน              หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.ประชาชนย่ืนคําขอตอนายทะเบียน สํานักงานปลัด 

2.รับคําขอ/ตรวจพิจารณา สํานักงานปลัด 

3.จัดทําใบจดทะเบียนพาณิชย 

   ระบบอินเตอรเน็ตออนไลน 

สํานักงานปลัด 

4.ลงนาม/จายทะเบียนพาณิชย สํานักงานปลัด 
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5.เรียกเก็บคาธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน กองคลัง 

 

ระยะเวลา 

 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น  1  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช               

1.คําขอจดทะเบียนพาณิชย จํานวน  1  ฉบับ 

2.สําเนาบัตรประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ จํานวน  1  ฉบับ 

3.สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ จํานวน  1  ฉบับ 

4. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบานตอง      

   แนบเอกสารเพิ่มเติม 

 

   4.1 หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานประกอบการ จํานวน  1  ฉบับ 

   4.2 สําเนาบัตรประชาชนของเจาบาน จํานวน  1  ฉบับ 

   4.3 สําเนาทะเบียนบานของเจาบาน จํานวน  1  ฉบับ 

 

คาธรรมเนียม 

50.-  บาท               

การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที ่

สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหูลอง  โทรศัพท :  075-416109  หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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งานท่ีใหบริการ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด   
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ       ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. สํานักงานปลัด 

   โทรศัพท :  075-416109 

   โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
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 ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.  2499  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน  ใน

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว  ผูประกอบพาณิชยกิจตองย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ภายใน  30  วัน  นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนเดิม 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ขั้นตอน              หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.ประชาชนย่ืนคําขอตอนายทะเบียน สํานักงานปลัด 

2.รับคําขอ/ตรวจพิจารณา สํานักงานปลัด 

3.จัดทําใบจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

   ระบบอินเตอรเน็ตออนไลน 

สํานักงานปลัด 

4.เรียกเก็บคาธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน กองคลัง 

 

ระยะเวลา 

 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น  1  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช               

1.คําขอจดทะเบียนพาณิชย จํานวน  1  ฉบับ 

2.สําเนาบัตรประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ จํานวน  1  ฉบับ 

3.สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ จํานวน  1  ฉบับ 

4. ใบทะเบียนพาณิชย  

 

คาธรรมเนียม 

20.-  บาท               

การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที ่

สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหูลอง  โทรศัพท :  075-416109  หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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งานท่ีใหบริการ การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด   
 

ขอบเขตการใหบริการ 
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สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ       ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. สํานักงานปลัด 

   โทรศัพท :  075-416109 

   โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ 

 ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.  2499  เมื่อผูประกอบพาณิชยกิจเลิกประกอบพาณิชยกิจ

ตองย่ืนขอจดทะเบียนภายใน  30  วัน  นับต้ังแตวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ขั้นตอน              หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.ประชาชนย่ืนคําขอตอนายทะเบียน สํานักงานปลัด 

2.รับคําขอ/ตรวจพิจารณา สํานักงานปลัด 

3.บันทึกคําขอเลิกประกอบพาณิชยกิจ 

   ระบบอินเตอรเน็ตออนไลน 

สํานักงานปลัด 

4.เรียกเก็บคาธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน กองคลัง 

 

ระยะเวลา 

 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น  5  นาที 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช               

1.คําขอจดทะเบียนพาณิชย จํานวน  1  ฉบับ 

2.สําเนาบัตรประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ จํานวน  1  ฉบับ 

3.สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ จํานวน  1  ฉบับ 

4. ใบทะเบียนพาณิชย  

 

คาธรรมเนียม 
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20.-  บาท               

การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที ่

สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหูลอง  โทรศัพท :  075-416109   หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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งานท่ีใหบริการ การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด   
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ       ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. สํานักงานปลัด 

   โทรศัพท :  075-416109 

   โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  เปนกฎหมายที่กระจายอํานาจใหราชการสวนทองถ่ิน

ควบคุมดูแลเพื่อคุมครองประชาชนดานสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดลอมจากการประกอบกิจการและการ

กระทําทุกอยางที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  องคการบริหารสวนตําบลหูลองจึงออกขอบัญญัติ

ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2556  เพื่อคุมครอง  ปองกัน  ประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบ

จากการประกอบกิจการของผูประกอบการ  ไมวาจะเปนดานเสียง  กลิ่น  มลพิษ  และอาจสงผลตอ

สภาพแวดลอมและความเปนอยูของประชาชน  และอีกประการหน่ึง  ก็เพื่อปองกันมิใหการประกอบกิจการ

ของผูประกอบการ  เกิดข้ึนโดยปราศจากการควบคุมและตองไดรับการตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

สถานที่ต้ัง  โครงสราง  อุปกรณเครื่องมือ  เครื่องใช  รวมทั้งระบบปองกันหรือบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  

กอนที่จะอนุญาตใหดําเนินกิจการ  ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความมั่นใจหรือหลักประกันวา กิจการเหลาน้ีจะไมกอเหตุ

เดือดรอนรําคาญ  หรืออันตรายตอสุขภาพของประชาชน  โดยมีผลบังคับต้ังแตวันที่  28  กรกฎาคม  2556  

เปนตนไป  โดยครอบคลุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  5  กิจการ  ไดแก  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว  

กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องด่ืม  นํ้าด่ืม  กิจการเกี่ยวกับการเกษตร    กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  

หรือเครื่องกล  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง (รายระเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ขั้นตอน              หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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1.ผูประกอบการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

  พรอมหลักฐานตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

   

สํานักงานปลัด 

 

2. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจเอกสารหลักฐาน 
            

สํานักงานปลัด 

3. เจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานสวน 

ตําบลที่เจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายตรวจ 

สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ 
  

สํานักงานปลัด 

4. เจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาต  
 

สํานักงานปลัด 

5. เจาหนาที่ทองถ่ิน แจงผูประกอบการ 

รับใบอนุญาต 
 

สํานักงานปลัด 

6. ผูประกอบการชําระคาใบอนุญาตและรับใบอนุญาต กองคลัง 

สํานักงานปลัด 

 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น  5  นาที 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช               

1.แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน 

  อันตรายตอสุขภาพ 

จํานวน  1  ฉบับ 

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน

บานเจาของกิจการ 

จํานวน  2  ฉบับ 

3. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุม

อาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน 

จํานวน  1  ฉบับ 

4. แบบแปลนสถานประกอบการ จํานวน   1  ชุด 

5. หลักฐานใบอนุญาตเดิม (กรณีขอตอใบอนุญาต) จํานวน   1  ฉบับ 

6. ใบมอบอํานาจ พรอมเอกสารประกอบใบมอบ

อํานาจ  (กรณีที่มีการมอบอํานาจ)  

จํานวน   1  ชุด 

7. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล จํานวน  1  ชุด 

8. เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ทางราชการ จํานวน  1  ชุด 
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    สวนทองถ่ินกําหนด 

 

คาธรรมเนียม 

ตามเอกสารแนบ  

 

การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที ่

สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหูลอง  โทรศัพท :  075-416109  หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
 

งานท่ีใหบริการ การขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด   
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ       ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. สํานักงานปลัด 

   โทรศัพท :  075-416109 

   โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร ถึง วันศุกร ระหวางวันที่ 1-30 พ.ย. ของทุกป 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

  กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน      

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 เพื่อใชในการดําเนินงานการจายเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งตามขอ 7 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ภายในเดือน

พฤศจิกายนของทุกป ใหผูที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไป ในปงบประมาณถัดไป มาลงทะเบียนและย่ืนคํา

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคการบริหารสวนทองถ่ินที่ตนมีภูมิลําเนา  ณ  สํานักงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานที่ที่องคการปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
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ขั้นตอน                 หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ผูสูงอายุย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน                           สํานักงานปลัด 

2. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ                           สํานักงานปลัด 

3.  เสนอนายกฯ  อนุมัติ  และแจงผล                            สํานักงานปลัด 

 

ระยะเวลา 

 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น  10  นาที/ราย   (เฉพาะกรณีเอกสารครบถวน) 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช               

1.คําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน  1  ชุด 

2.บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดย

หนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา 

จํานวน  1  ฉบับ 

3.ทะเบียนบานพรอมสําเนา จํานวน  1  ฉบับ 

4.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา สําหรับกรณี

ที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร 

 

  

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม   

การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที ่

สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหูลอง  โทรศัพท :  075-416109  หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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งานท่ีใหบริการ การขึ้นทะเบียนผูพิการ  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด   
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ       ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. สํานักงานปลัด 

   โทรศัพท :  075-416109 

   โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร ถึง วันศุกร ระหวางวันที่ 1-30 พ.ย. ของทุกป 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
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  กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการเบี้ยความพิการ

ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 เพื่อใชในการดําเนินงานการจายเงินเบี้ยความพิการ

ของ อปท. ซึ่งขอ 7 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ

ของ อปท. พ.ศ. 2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการ ลงทะเบียนและย่ืนคอขอรับเงิน

เบี้ยความพิการดวยตนเอง ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด  

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ขั้นตอน                 หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.ผูพิการย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน                           สํานักงานปลัด 

2.คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ                           สํานักงานปลัด 

3.เสนอนายกฯ  อนุมัติ  และแจงผล                           สํานักงานปลัด 

 

 

ระยะเวลา 

 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน  10 นาที/ราย  (เฉพาะกรณีเอกสารครบถวน) 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช  

1.คําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ จํานวน  1  ชุด 

2.บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการ จํานวน  1  ฉบับ 
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สงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

3.ทะเบียนบาน จํานวน  1  ฉบับ 

4.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา สําหรับกรณี

ที่ผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินเบี้ย

ความพิการผานธนาคาร 

 

 

  

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม               

การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที ่

สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหูลอง  โทรศัพท :  075-416109  หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ การขออนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง   
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ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ       ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กองชาง 

   โทรศัพท :  075-416109 

   โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ 

 เพื่อขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารจากเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม

มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การกอสรางดัดแปลง ซอมแซม หรือเคลื่อนยาย

อาคาร หรือมาตรา 22 (การรื้อถอนอาคาร) วิธีน้ีตองไดรับใบอนุญาตกอน จึงจะเริ่มดําเนินการได 

 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ขั้นตอน              หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ประชาชนกรอกแบบฟอรมขออนุญาตกอสราง 

   อาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร   

 

กองชาง 

 

2. รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสารประกอบการอนุญาต 

    (ภายในวันที่ย่ืน)  ของสถานประกอบการ            

กองชาง 

3. ตรวจสอบสถานที่   กองชาง 

4. ตรวจสอบแบบแปลน   กองชาง 

5. ประมาณการคาตรวจสอบแบบแปลนและ 

   คาธรรมเนียม   

กองชาง 

6. เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาออกใบอนุญาต กองชาง 

7. ชําระเงินคาธรรมเนียมและคาตรวจสอบแบบแปลน 

   พรอมออกใบเสร็จรับเงิน 

กองคลัง 

8. แจงการอนุญาตใหแกประชาชน 

 

กองชาง 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ใชระยะเวลาดําเนินการ 5 วันตอราย 

***หมายเหตุ***  กรณีที่เปนบานพักอาศัยมีเน้ือที่ 
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ไมเกิน 150 ตารางเมตร และเอกสารถูกตองครบถวน

           

  
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช               

1.แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ ข.1)   จํานวน  1  ฉบับ 

2.กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

  (สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของ 

  ผูขออนุญาต) 

จํานวน  1  ฉบับ 

3. สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเทาตนฉบับทุกหนา  

   พรอมเจาของรับรองสําเนา  (กรณีผูขออนุญาต 

   ไมใชเจาของที่ดิน)ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของ 

   ที่ดิน ) 

จํานวน  1  ฉบับ 

4. หนังสือมอบอํานาจเจาของที่ดิน จํานวน   1  ชุด 

5. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตางเจาของ จํานวน   1  ฉบับ 

6. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของ 

   ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ผูรับมอบอํานาจ 

   เจาของที่ดิน  

จํานวน   1  ฉบับ 

7. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

   ควบคุมของผูออกแบบและคํานวณโครงสราง 

   อาคาร 

จํานวน  1  ฉบับ 

8. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 

   ควบคุมของผูออกแบบงานสถาปตยกรรม 

จํานวน  1  ฉบับ 

9. แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบ 

   แบบแปลน 

จํานวน  5  ชุด 

10. รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือช่ือ   จํานวน  1  ชุด 

11. รายการคํานวณระบบบําบัดนํ้าเสีย กรณีอาคาร 

     ตองมรีะบบบําบัดนํ้าเสีย 

จํานวน  1  ชุด 

คาธรรมเนียม 

1. คาธรรมเนียมใบอนุญาตกอสรางอาคาร ฉบับละ  20 บาท 

2. คาธรรมเนียมการตรวจสอบแบบแปลน 

- อาคารสูงไมเกิน 12 เมตร คิดตารางเมตรละ 0.50 บาท 



19 
 

- อาคารสูงเกิน 12 เมตรแตไมเกิน 15 เมตร คิดตารางเมตรละ 2 บาท 

- อาคารสูงเกิน 15 เมตร คิดตารางเมตรละ 4 บาท 

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

- อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว คิดเมตรละ 1 บาท 

               

การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที ่

สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหูลอง  โทรศัพท :  075-416109  หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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งานท่ีใหบริการ การขออนุญาตขุดดินถมดิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง   
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ       ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กองชาง 

   โทรศัพท :  075-416109 

   โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ 

   พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 

ในปจจุบันมีการขุดดินเพื่อนําดินไปถมพื้นที่ ที่ทําการกอสรางที่อยูอาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอยาง

กวางขวาง แตการขุดดินหรือถมดินดังกลาวอาจกอใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและความปลอดภัยของ

ประชาชนได จึงมีพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกําหนดมาตราการปองกันการ

พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 

การขุดดิน 

 ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอเกินหน่ึง

หมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่   เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ใหแจงตอเจาพนักงาน

ทองถ่ินตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 
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ขั้นตอน              หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ประชาชนกรอกแบบฟอรมขออนุญาตขุดดินถมดิน 

    (ระยะเวลา ½ วัน) 

กองชาง 

 

2. ตรวจสอบ/เสนอผูบังคับบัญชา/ตรวจสอบ 

   สถานที ่ (ระยะเวลาไมเกิน 4 วัน) 

กองชาง 

3. เสนอผูบังคับบัญชา/ออกใบอนุญาต/ 

   ออกใบเสร็จรับเงิน  (ระยะเวลา ½ วัน) 

กองชาง 

กองคลัง 

4. สงเรื่องคืนประชาชน 

 

กองชาง 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ใช ระยะเวลาดําเนินการ 5  วันตอราย  

(เฉพาะกรณีเอกสารถูกตองครบถวน) 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช               

1.สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 

2.สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1  ฉบับ 

3. สําเนาเอกสารที่ดิน จํานวน  1  ฉบับ 

4. แผนผังบริเวณที่จะทากรขุดดินถมดินพรอมแผนผัง 

   บริเวณแสดงเขตที่ดิน 

จํานวน  1  ฉบับ 

5. เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ จํานวน   1  ฉบับ 

 

คาธรรมเนียม 

1. คาธรรมเนียม 

- คาธรรมเนียมใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท 

- คาคัดสําเนาหรือถายเอกสารหนาละ 5 บาท 

2. คาใชจาย 

- คาพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่และคาใชจายใหจายเทาที่จําเปน 

คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบใหจายเทาที่จําเปน               
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การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที ่

สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหูลอง  โทรศัพท :  075-416109  หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ การขอใชนํ้าประปาหมูบาน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง   
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ       ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กองชาง 

   โทรศัพท :  075-416109 

   โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ 

 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวาดวยการใชนํ้าประปาองคการบริหารสวนตําบลหูลอง  พ.ศ. 2551 

 



23 
 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ขั้นตอน              หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ประชาชนกรอกแบบฟอรมขอใชนํ้าประปาหมูบาน กองชาง 

2. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน กองชาง 

3. ตรวจสอบสถานที่ประมาณการราคา กองชาง 

4. แจงผูขอใชนํ้ามาชําระเงิน กองชาง 

5. ชําระเงินคาติดต้ังนํ้าประปา กองคลัง 

6. แจงพนักงานประปาติดต้ังระบบประปา 

 

กองชาง 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ใชระยะเวลาดําเนินการ 4 วันตอราย 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช               

1.สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1  ฉบับ 

3. เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ จํานวน  1  ฉบับ 

คาธรรมเนียม 

1. อัตราคานํ้าประปา 

1.1 อัตราคานํ้าประของผูใชนํ้าประปาถาวรกําหนดตามอัตราการใชนํ้า ดังน้ี 

-จํานวนนํ้าที่ใช  คิดลูกบาศกเมตรละ  5.-  บาท 

      1.2 คานํ้าประปาของผูใชนํ้าประปาช่ัวคราวคิดลูกบาศกเมตรละ  10.- บาท 

2.  อัตราคาธรรมเนียมในการขอใชนํ้าประปา 

2.1 คาสํารวจตอมาตรวัดนํ้า 1 เครื่อง 50.- บาท 

     2.2 คาประกันมาตรวัดนํ้า กําหนดราคาตามขนาดตางๆ ดังน้ี 

-ขนาด Ø½ น้ิว  ราคาเครื่องละ  300.- บาท 

      2.3 คาวัสดุอุปกรณขอตอตางๆ 1 ชุด ราคา 173.- บาท 

      2.4 คาแรงงานในการติดต้ังประปาคิดรายละ 100.- บาท 

      2.5 การขอยายมาตรวัดนํ้าใหคิดอตัราคาธรรมเนียมตามขอ 2.1 และขอ 2.3 
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 3. คาบํารุงรักษามาตรวัดนํ้า กําหนดตามขนาดของมาตรวัดนํ้า ดังน้ี 

  -ขนาด Ø½ น้ิว  ราคาเครื่องละ  5 บาท/เดือน 

4. อัตราคานํ้าประปา และอัตราคาธรรมเนียมในการขอใชนํ้า อัตราราคาน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได 

   โดยการประปา  องคการบริหารสวนตําบลหูลอง จะประกาศใหทราบเปนคราวๆไป  

              

การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที ่

สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหูลอง  โทรศัพท :  075-416109  หรือ  WWW.HULONG.GO.TH 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
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สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ   ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กองคลัง 

   โทรศัพท :  075-416109 

โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 ใหผูซึ่งเปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปใดมี

หนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับปน้ันจากราคาปานกลางของที่ดิน 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ขั้นตอน              หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. นําใบเสร็จรับเงินภาษีปกอนมาย่ืนชําระภาษี 

    (ผูมีหนาที่เสียภาษี) 

กองคลัง 

 

2. เจาหนาที่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรายช่ือ 

   จากทะเบียน  (ภ.บ.ท.6)  คํานวณภาษี   

   ชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 

กองคลัง 

 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น  3 นาทตีอราย  (เฉพาะกรณีรายเกา  และเอกสารถูกตองครบถวน) 

ระยะเวลาการชําระภาษี 

ผูมีหนาที่ชําระภาษีสามารถชําระภาษีได ต้ังแต 1 มกราคม –  30 เมษายน ของทุกป  ชําระเกินกําหนด

ระยะเวลาที่กําหนด ตองเสียเงินเพิ่ม 24% ตอป ของคาภาษี เศษของเดือนใหนับเปนหน่ึงเดือน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีสํารวจใหม 4 ป/ครั้ง 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

1.สําเนาทะเบียนบาน(เจาของที่ดิน)   จํานวน    1    ฉบับ 

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (เจาของทีดิ่น)  จํานวน    1   ฉบับ 

3.สําเนาหลักฐานที่ดิน (โฉนดที่ดิน นส 3 ก นส.3)  จํานวน    1   ฉบับ 

4.ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดทาย (ถามี) 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ถาการบริการไมเปนที่นาพึงพอใจ สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหูลอง

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

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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งานท่ีใหบริการ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ   ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กองคลัง 

   โทรศัพท :  075-416109 

โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  ทรัพยสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไดแก 

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง และที่ดินซึ่งใชตอเน่ืองกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางน้ัน  

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ขั้นตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ    

1.ย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กองคลัง 

(ภรด. 2)  

2.ตรวจสอบหลักฐาน  ออกใบแจงรายการ   กองคลัง 

ประเมิน (ภ.ร.ด.8)  

3.ชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน    กองคลัง 

 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น  2 นาทตีอราย  (เฉพาะกรณีรายเกา  และมีเอกสารถูกตองครบถวน) 

ระยะเวลาการชําระภาษี 
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ผูมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตองย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด. 2) 

ภายในเดือน กุมภาพันธของทุกป และเมื่อไดรับใบแจงประเมิน (ภ.ง.ด.8) แลว ตองชําระภาษีภายใน 30 วัน  

นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน มิฉะน้ันตองเสียเงินเพิ่ม 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีรายใหม 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

1.สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาประจําตัวประชาชนของผูมีหนาที่เสียภาษี  จํานวน   1   ชุด 

2.สําเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรือน     จํานวน   1   ฉบับ 

3. ทะเบียนพาณิชย ทะเบียนการคา ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม    จํานวน   1   ฉบับ 

4.ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร       จํานวน   1   ชุด 

5.ใบอนุญาตต้ังหรือประกอบกิจการ      จํานวน    1  ชุด 

6.หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการเริ่มใชประโยชนของทรัพยสิน 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ถาการบริการไมเปนที่นาพึงพอใจ สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหูลอง

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

 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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งานท่ีใหบริการ การจัดเก็บภาษีปาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ   ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กองคลัง 

   โทรศัพท :  075-416109 

โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 ปายที่ตองเสียภาษี ไดแก ปายแสดงช่ือ ย่ีหอ หรือ

เครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได  

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ขั้นตอน        หนวยงานผูรับผิดชอบ   

1.ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1)     กองคลัง 

พรอมหลักฐานเจาของปาย  
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2.ตรวจสอบหลักฐาน  แจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป.3)  กองคลัง 

3.ชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน     กองคลัง 

 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น  3 นาทตีอราย  (เฉพาะกรณีรายเกา  และมีเอกสารถูกตองครบถวน) 

 

ระยะเวลาการชําระภาษี 

ผูมีหนาที่ชําระภาษีปาย ตองย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม ของทุกป และเมื่อ

ไดรับแจงการประเมินแลว ผูเสียภาษีตองมาชําระเงินภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน มิฉะน้ัน

จะตองเสียเงินเพิ่ม 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีปายท่ีติดต้ังใหม 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

1.บัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน   1   ฉบับ 

2.สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน   1   ฉบับ 

3. ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม     จํานวน   1   ฉบับ 

4.หนังสือรับรองหุนสวนบริษัท    จํานวน   1   ฉบับ 

5.ใบอนุญาตติดต้ังปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย จํานวน   1   ฉบับ 

* กรณีปายรายเกา ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายท่ีเคยยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีปายไวแลว ใหนํา

ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายครั้งกอนมาแสดงดวย * 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ถาการบริการไมเปนที่นาพึงพอใจ สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหูลอง

โทรศัพท . 075-416109 หรือ www.HULONG.GO.TH 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ การขอรับบริการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ   ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. กองคลัง 

   โทรศัพท :  075-416109 

   โทรสาร  :  075-416109 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
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หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  องคการบริหารสวนตําบลสามารถจัดระเบียบ

เกี่ยวกับการรวบรวมสิ่งปฏิกูลมูลฝอยของประชาชน  จากครัวเรือน  หรือสถานประกอบกิจการตางๆ  โดย

องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจที่จะตราขอบังคับตําบลเพื่อกําหนดใหวิธีการเก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  

ใหถูกหลักสุขาภิบาลในเขตองคการบริหารสวนตําบลได 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
 

ขั้นตอน        หนวยงานผูรับผิดชอบ   

1.กรอกแบบฟอรมขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย   กองคลัง 

2.ตรวจสอบหลักฐาน        กองคลัง 

3. เสนอลงนาม       กองคลัง 

3.ชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน     กองคลัง 

 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น  5 นาทีตอราย   

  

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ การขอรับบริการเก็บ ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน   1   ฉบับ 

2.สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน   1   ฉบับ 
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3. แผนที่บาน  (ที่จะรับบริการ)    จํานวน   1   ฉบับ 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ถาการบริการไมเปนที่นาพึงพอใจ สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหูลอง

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

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
 

 

 

 

 

 


