
คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

๑.กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   วันจันทร ถึง วันศุกร 
โทรศัพท: ๐๔๔-๗๕๖๒๖๒     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
โทรสาร : ๐๔๔-๗๕๖๒๖๓     ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
เว็บไซต : http://www.huayyangbuayai.go.th  
 
 

(๑) อาคารอยูอาศัยไมเกินสองชั้นและมีพ้ืนท่ีอาคารไม เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร 
(๒) อาคารเก็บผลผลิตทางเกษตรท่ีมีพ้ืนท่ีอาคารไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
(๓) อาคารเลี้ยงสัตวท่ีมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
(๔) รั้วกําแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย 
(๕) หอถังน้ําท่ีมีความสูงไมเกิน ๖ เมตร 
ซ่ึงจะกอสรางดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย อาคารภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง โดยไมตอง

ยื่น แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณ เพียงแตยื่น “แผนผังบริเวณ” แสดงแนวเขตท่ีดิน 
“แปลนพ้ืนชั้นลาง” และท่ีตั้งของอาคารโดยสังเขป - กรณีพ้ืนท่ีของอาคารไมเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ระยะเวลา ณ  
ท่ีทําการ อบต.ไมเกิน ๗ วันทําการ - กรณีพ้ืนท่ีขออาคารเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร อบต.สง เรื่องใหโยธาจังหวัดตรวจสอบ
ระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วันทําการ – ท้ังนี้ระยะเวลาดําเนินการท้ังหมด ไมเกิน ๔๕ วันทําการ  

หมายเหตุ - กรณีปลูกสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคารกอนไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน 
ทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนตําบล) และตอมา ประสงคจะไดใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงาน
ทองถ่ินอาจพิจารณาไมออกใบอนุญาตใหก็ได 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

งานท่ีใหบริการ                     การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 



๑.ผูขออนุญาตยื่นคํารองขออนุญาตกอสรางอาคาร            กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ตามแบบคําขอ อนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง  
(แบบ ข.๑) พรอมเอกสาร 
๒.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน/ตรวจสอบผังเมือง  
และตรวจสอบสภาพสาธารณะ  
๓.นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ  
๔.เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณา คําขออนุญาตกอสรางอาคาร  

 ๕.ออกใบอนุญาตกอสราง 
   

 
 ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม ๒  วัน 
 

  

 
 ๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต      จํานวน ๒  ฉบับ 
 ๒.สําเนาโฉนดท่ีดินหนา-หลัง พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา    จํานวน ๒  ฉบับ 
 ๓.กรณีผูขอ ไมใชเจาของตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสราง        จํานวน ๒  ฉบับ        
 ๔.หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและ 
คํานวณโครงสรางอาคาร          จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๕.หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน สถาปตยกรรม จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๖.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคํานวณโครงสราง   จํานวน ๒ ฉบับ  
 
 

- คาใบอนุญาตกอสราง   ฉบับละ   ๒๐  บาท                                                                 
- คาธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนท่ีของอาคาร) 
- อาคารไมเกิน ๒ ชั้น สูงไมเกิน ๑๒ เมตร ตร.ม. ละ ๕๐ สตางค 
- อาคารไมเกิน ๓ ชั้น และสูงเกิน ๑๒ เมตร แตไมเกิน ๑๕ เมตร ตร.ม. ละ ๑๒ บาท 
- อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ตร.ม. ละ ๔ บาท 
- ปาย ตร.ม. ละ ๔ บาท  

 
  

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง โทรศัพท: ๐๔๔-๗๕๖๒๖๒ 
หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangbuayai.go.th  

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 



 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 



 
 
 
 



 
 



 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และแมว 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

________________ 

หลักการ 

ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว 

เหตุผล 

การควบคุมการเลี้ยงหรือการปลอยสุนัข และแมวใหเหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนท่ีในชุมชน      

จะสามารถปองกันไมใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือประโยชนในการรักษา  สภาวะ

ความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และสามารถปองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบา หรือ

โรคระบาดท่ีเกิดจากสุนัข และแมว สมควรกําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว จึงตรา

ขอบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และแมว 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

_______________ 

  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข       

พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง โดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลหวยยาง และนายอําเภอบัวใหญ จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เรื่อง การควบคุม

การเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตั้งแตวันถัดจากวัน 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความวา กรรมวิธีหรือวิธีการท่ีจะดูแลสุนัข และแมวให

เจริญเติบโตและมีชีวิตอยูไดในสถานท่ีเลี้ยงสัตว หรือสถานท่ีอ่ืนใด 

  “การปลอยสุนัข และแมว” หมายความวา การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะท่ีมีการปลอย

ใหอยูนอกสถานท่ีเลี้ยง รวมท้ังการสละการครอบครองสุนัข และแมว 

  “สถานท่ีเลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ท่ีขังสัตว หรือสถานท่ีในลักษณะอ่ืนท่ี

ใชในการควบคุมสัตวท่ีเลี้ยง ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดินซ่ึงใชประกอบการเลี้ยงสัตวท่ีมีพ้ืนท่ี

ติดกันเปนพ้ืนท่ีเดียว 

  “เจาของสุนัข และแมว” หมายความวา เจาของกรรมสิทธิ์ ผูครอบครองสุนัข และแมว ท้ังนี้

ใหหมายความรวมถึงผูเลี้ยง ผูใหท่ีอยูอาศัยและผูควบคุมสุนัข และแมวดวย 

  “ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

  “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

  ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

  ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยู ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชนในทองถ่ินหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสุนัข และแมว ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจของ

ราชการสวนทองถ่ินดังตอไปนี้ เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว 

   ๕.๑ ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว ดังนี้ 

   ๕.๑.๑ สถานท่ีหรือทางสาธารณะ เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและ

แมวอยางเด็ดขาด 

   ๕.๑.๒ สถานท่ีทองเท่ียว 

 



-๒- 
 

   ๕.๑.๓ วัด สํานักสงฆ โรงเรียน สถานท่ีราชการ 

๕.๒ ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมวเกินจํานวนท่ีกําหนด  

ดังนี้ 

๕.๒.๑ พ้ืนท่ีในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวย 

ยาง เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัขเกิน จํานวน ๓ ตัว ตอจํานวนครัวเรือน 

    ๕.๒.๒ พ้ืนท่ีในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยแมวเกิน จํานวน ๓ ตัว ตอจํานวนครัวเรือน 

๕.๓ ใหพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ท้ังหมดเปนเขตท่ีการเลี้ยง 

หรือปลอยสุนัข และแมวตองอยูภายใตมาตรการ ดังนี้ 

   ๕.๓.๑ การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 

       (๑) ใหเจาของสุนัข และแมวดําเนินการข้ึนทะเบียนสุนัข และ

แมวทุกตัวท่ีอยูในครอบครองตอองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง และรับบัตรประจําตัวสุนัข และแมวหรือ

สัญลักษณหรือวิธีการอ่ืนใด ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางกําหนด 

       (๒) หากเจาของสุนัข และแมวตองการมอบ สละการครอบครอง 

หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการเปนเจาของใหแกบุคคลอ่ืน ตองแจงตอองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ภายใน 

๓๐ วัน 

       (๓) ในกรณีท่ีมีสุนัข และแมวเกิดใหม ใหเจาของสุนัข และแมว

ดําเนินการข้ึนทะเบียนภายใน ๓๐ วัน และสุนัข และแมวนั้นไดรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 

       (๔) กรณีท่ีเจาของนําสุนัข และแมวท่ีอยูในครอบครองยายออก

นอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง โดยถาวร หรือสุนัข และแมวท่ีอยูในครอบครองตาย เจาของสุนัข 

และแมว ตองดําเนินการแจงใหองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ทราบภายใน ๓๐ วัน 

   ๕.๓.๒ การปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

       (๑) เจาของสุนัข และแมว ตองจัดการใหสุนัข และแมวทุกตัว

ไดรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย หรือผูประกอบการบําบัด

โรคสัตว โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกเม่ือสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแตสองเดือนข้ึนไปแตไมเกินสี่เดือน และ

ไดรับการฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

       (๒) หากเจาของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยวาสุนัข 

และแมวในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบาใหกักสุนัข และแมวไว และแจงตอองคการบริหารสวน

ตําบลหวยยาง ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชนในการควบคุมโรค 

          (๓) ในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนท่ีตาม

ประกาศเขตกําหนดโรคระบาดชั่วคราว ใหเจาของสุนัข และแมวทําการควบคุมสุนัข และแมวไว ณ สถานท่ี

เลี้ยง จนกวาจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 

   ๕.๓.๓ การควบคุมดานสุขลักษณะสถานท่ีเลี้ยง ใหเจาของสุนัข และแมว

ดําเนินการ ดังนี้ 



-๓- 
 

       (๑) จัดสถานท่ีเลี้ยงสุนัข และแมวใหเหมาะสมและดูแลสถานท่ี

เลี้ยงใหสะอาดถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

       (๒) ควบคุมดูแลสุนัข และแมวมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญหรือ

เปนอันตรายตอผูอยูอาศัยใกลเคียง 

   ๕.๓.๔ การควบคุมเม่ือนําสุนัข และแมวออกนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว ให

เจาของสุนัข และแมวดําเนินการ ดังนี้ 

       (๑) เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบของเจาพนักงานตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข เม่ือนําสุนัข และแมวออกนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว ใหเจาของสุนัข และแมวพกบัตร หรือ

ติดเครื่องหมายประจําตัวสุนัข และแมว และตองมีการควบคุมดูแลมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญหรือเปน

อันตรายตอบุคคลอ่ืน 

       (๒) ตองจัดการมูลสัตวหรือของเสียอันเกิดจากสุนัข และแมว ใน

สถานท่ีหรือทางสาธารณะ หรือสถานท่ีอ่ืนใดใหถูกสุขลักษณะโดยทันที 

ขอ ๖ ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบหรือไดรับแจงวามีสุนัข และแมวท่ีเปนโรคพิษสุนัข

บา 

หรือโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ี

เห็นสมควรได 

ขอ ๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามกฎหมายวาดวยการ 

สาธารณสุข 
 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ............................................................ 

 

(ลงชื่อ) 

(นายสมปอง  จันปญญา) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

 

เห็นชอบ 

 

(ลงชื่อ) 

         (นางไพรวัลย  รักชาติเจริญ) 

    นายอําเภอบัวใหญ 



คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

๑.กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   วันจันทร ถึง วันศุกร 
โทรศัพท: ๐๔๔-๗๕๖๒๖๒     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
โทรสาร : ๐๔๔-๗๕๖๒๖๓     ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
เว็บไซต : http://www.huayyangbuayai.go.th  
 
 
 

การเคลื่อนยายอาคาร ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบ ข.๒  พรอมดวยเอกสารตามท่ีระบุไวในแบบ ข.๒ ตอ 
เจาพนักงานทองถ่ินท่ีอาคารนั้นต้ังอยู เวนแตการเคลื่อนยายอาคารจากทองท่ีท่ีไมอยูภายใตขอบังคับพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ.  ๒๕๒๒ ไปยังทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใชบังคับใหยื่นคําขออนุญาตตอ
เจาพนักงานทองถ่ินในทองท่ีท่ีอาคารนั้นจะยายไปตั้งผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเก่ียวกับแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามท่ีระบุไวในแบบ ข.๑ และ ข.๒ จํานวน ๕ ชุดพรอมกับคําขอสําหรับการขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารท่ีเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา ๓๒  
เจาพนักงานทองถ่ินจะประกาศกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารดังกลาว 
 
 

 
 

๑.รับเรื่องขออนุญาต                                          กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
๒.ตรวจสอบเอกสาร 
๓.ตรวจสอบสถานท่ี 
๔.ออกใบอนุญาต   

 

 
 ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม ๒  วัน 
 

งานท่ีใหบริการ                     การขออนุญาตเคล่ือนยายอาคาร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 



 

  

 

          ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต         จาํนวน ๒ ฉบับ 
        ๒. สําเนาโฉนดท่ีดินหนา-หลัง พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา       จาํนวน ๒ ฉบับ 
     ๓. กรณีผูขอ ไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสราง     จํานวน ๒ ฉบับ        
     ๔. หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ  
โครงสรางอาคาร               จาํนวน ๒ ฉบับ 
     ๕. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน  
สถาปตยกรรม               จาํนวน ๒ ฉบับ 
     ๖. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการ 
คํานวณโครงสราง               จาํนวน ๒ ฉบับ 
 

 

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเคลื่อนยาย  ๑๐  บาท 
 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง โทรศัพท: ๐๔๔-๗๕๖๒๖๒ 
หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangbuayai.go.th  
 
 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 



 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

๑.กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   วันจันทร ถึง วันศุกร 
โทรศัพท: ๐๔๔-๗๕๖๒๖๒     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
โทรสาร : ๐๔๔-๗๕๖๒๖๓     ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
เว็บไซต : http://www.huayyangbuayai.go.th  
 
 

 
ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หางหุนสวนสามัญ) หรือนิติ

บุคคลรวมท้ังนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศท่ีมาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย ซ่ึงประกอบ
กิจการ อันเปนพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด 
 
  

 
 

• การจดทะเบียนพาณิชยตองมีสถานท่ีตั้งอยูในเขต                     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง  
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ภายใน ๓๐ วัน  
นับแตวันท่ีประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 
๑.ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคําขอ 
  ตอเจาหนาท่ี/นายทะเบียน 
๒.เจาหนาท่ี / นายทะเบียนตรวจคําขอ และ  หลักฐานตางๆ 
๓.ผูประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชย  
  และชําระคาธรรมเนียม 
 

 

 

ใชระยะเวลา ไมเกิน ๑ วัน 

งานท่ีใหบริการ                      การจดทะเบียนพาณิชย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 



 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืน 
๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)                                                     จํานวน  ๑   ฉบับ                                   
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ                              จํานวน  ๑   ฉบับ 
๓) สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ                                           จํานวน  ๑   ฉบับ 
๔) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบานใหแนบเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
• หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหม                               จํานวน  ๑   ฉบับ 
• สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน  
  หรือสําเนาสัญญาเชา                                                                          จํานวน  ๑   ฉบับ  
• แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ 
  บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป                                                                    จํานวน  ๑   ฉบับ  
๕) กรณีมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
  และสําเนาทะเบียนบานของ ผูมอบอํานาจ                                                 จํานวน  ๑   ฉบับ 
๖) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดีแถบบันทึก วีดีทัศนแผนวีดีทัศนดีวีดีหรือแผนวีดีทัศน
ระบบดิจิตอล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง ใหสงสําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือ
ใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคา ท่ีขายหรือใหเชา 
๗) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจใหนําใบทะเบียนพาณิชยมาดวย 
• กรอกคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พรอมแนบเอกสารตอเจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชย 
• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 
• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยออกใบเสร็จเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยจัดทําใบทะเบียนพาณิชย พรอมจายใบทะเบียนพาณิชยเปนอันเสร็จข้ันตอน 

 

 

 

 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

๑   คําขอจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม   ๕๐   

๒ คําขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย ๒๐ 
๓ คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ ๒๐ 
๔ คํารองขอรับใบแทน ๓๐ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

คาธรรมเนียม 

 



๕ คํารองขอรับรองสําเนา ๓๐ 
 

 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง โทรศัพท: ๐๔๔-๗๕๖๒๖๒ 
หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangbuayai.go.th 
 

 

 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 



 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 

 



 

 



คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

๑.สํานักงานปลัดฯ องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง วันจันทร ถึง วันศุกร  
โทรศัพท: ๐๔๔-๗๕๖๒๖๒     (๑–๓๐ พฤศจิกายน ) 
โทรสาร : ๐๔๔-๗๕๖๒๖๓     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
เว็บไซต : http://www.huayyangbuayai.go.th   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

 

๑.มีสัญชาติไทย 
๒.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง (ตามทะเบียนบาน) 
๓.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๔.ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 
๕.กรณีท่ีผูพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได  มอบอํานาจใหผูดูแลคนพิการยื่นคํารองขอ

แทน  แตตองนําหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาท่ี 
 
  

 
 

๑.ผูพิการ ยื่นเอกสารท่ีใชในการลงทะเบียนผูพิการ                    สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล 
๒.เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ         หวยยาง    
๓.เสนอคณะผูบริหาร 
              
 

ใชระยะเวลา ไมเกิน ๑ วัน 
 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

 

๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูพิการ             จํานวน   ๑  ชุด 
๒.บัตรประจําตัวคนพิการ                                              จํานวน   ๑  ชุด 
๓.รูปถายผูพิการ ๑ นิ้ว                                                              จํานวน   ๑  รูป 

งานท่ีใหบริการ                      การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

ระยะเวลา 



๔.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูดูแล              จํานวน   ๑  ชุด 
๕.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อและเลขบัญชี)  
สําหรับกรณีท่ีผูขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร                                จํานวน   ๑  ฉบับ 

 

 
ไมเสียคาธรรมเนียม 
 
 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  โทรศัพท: ๐๔๔-๗๕๖๒๖๒ 
หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangbuayai.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนเลขท่ี................../................ 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ........... 

 

 

 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน : ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของกับคน

พิการท่ีขอข้ึนทะเบียน โดยเปน  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พ่ีนอง   ผูดูแลคนพิการ   อ่ืน  ๆ ..........................ลงทะเบียน

ช่ือ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

---- ท่ีอยู..............................................................โทรศัพท.......................................... 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 



 

ขอมูลคนพิการ 

เขียนท่ี........................................................... 

วันท่ี........................เดือน...............................พ.ศ....................... 

คํานําหนานาม   เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อ่ืน  ๆ(ระบุ)......................... 

ช่ือ............................................................นามสกุล.................................................................... 

เกิดวันท่ี....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ป สัญชาติ........................ มีช่ืออยูในสําเนา

ทะเบียนบานเลขท่ี...............หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตาํบล         อําเภอ       . 

จังหวัด          รหัสไปรษณีย.............โทรศัพท....................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูพิการท่ียื่นคําขอ ----  

ประเภทความพิการ         ความพิการทางการเห็น          ความพิการทางสติปญญา                             

   ความพิการทางการไดยินหรือสือ่ความหมาย        ความพิการทางการเรยีนรู      ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง

รางกาย         ความพิการทางออทิสติก        ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม       พิการซ้ําซอน      ไมระบุความพิการ 

สถานภาพ    โสด       สมรส      หมาย      หยาราง      แยกกันอยู      อ่ืน ๆ........... 

บุคคลอางอิงท่ีสามารถติดตอได .............................................................................โทรศัพท.................................................................. 

ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    

  ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ    เคยไดรบั(ยายภมูลิําเนา)เขามาอยูใหม เมื่อ............................  ไดรับการ

สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ      ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   อ่ืน  ๆ(ระบุ)........ 

 ไมสามารถใชชีวิตประจําวันดวยตนเอง     มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ   ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายไดตอเดือน(ระบุ)................................บาท 

 

มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ...............   โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลอืก ๑ วิธี)  

  รับเงินสดดวยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมิสิทธิ 

  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรบัมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

   ธนาคาร.........................................................ช่ือบัญชี...........................................................เลขท่ีบัญชี    ……………………………………………………………… 

พรอมแนบเอกสารดังนี้ 

  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย     สําเนาทะเบียนบาน  

  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีูขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) 

  หนังสือมอบอํานาจพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯ

แทน) 

 ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคณุสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือน

จาก 



หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุก

ประการ 

             (ลงช่ือ)........................................................              (ลงช่ือ)........................................................ 

                    (........................................................)                      (.......................................................) 

                    ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ                            เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

หมายเหต ุ ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก   และทําเครื่องหมาย √  ในชอง � หนาขอความท่ีตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒- 

ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ

 ไดตรวจสอบคณุสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….............. 

....................................................................................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

---- แลว 

  เปนผูมีคณุสมบัติครบถวน     เปนผูท่ีขาดคณุสมบัต ิ

เน่ืองจาก............................................................................................ 

 (ลงช่ือ)................................................. 

        (...................................................) 

     เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตาํบล........................... 

          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิดตรวจสอบ

แลวมีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 

กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 

                     (........................................................) 

กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 

                     (........................................................) 

กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 

                     (........................................................) 

คําสั่ง 

  รับลงทะเบียน     ไมรบัลงทะเบียน     อ่ืน ๆ .................................................................................... 



(ลงช่ือ)................................................. 

นายกองคการบริหารสวนตําบล............................. 

วัน/เดือน/ป............................................ 

 

 

 

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.............................เดือน......................................พ.ศ....................................... 

 การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ............โดยจะไดรับเงินเบ้ียความ

พิการตั้งแตเดือนตุลาคม ...........   ถึง เดือนกันยายน .............  ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท กรณีคนพิการยายภูมิลําเนาไป

อยูท่ีอ่ืน(ต้ังแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ............. ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ........... ) จะตองไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความ

พิการ ณ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมภายใน  เดือนพฤศจิกายน............... เพ่ือรักษาสิทธิใหตอเน่ืองในการรับเงิน

เบ้ียความพิการ   

                        ..................................................................... 

                           เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ตัดตามเสนประใหคนพิการท่ีข้ึนทะเบียนเก็บไว 



คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

๑.สํานักงานปลัดฯ องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง            วันจันทร ถึง วันศุกร  
โทรศัพท: ๐๔๔-๗๕๖๒๖๒     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
โทรสาร : ๐๔๔-๗๕๖๒๖๓     ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
เว็บไซต : http://www.huayyangbuayai.go.th  
 
 
 

๑.ผูท่ีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสตองมีใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดย สถานพยาบาลของรัฐ
ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง 

๒.ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
๓.กรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคํารองดวยตนเอง อาจมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการ

แทนได 
 

  
 

๑.ผูปวยเอดส ยื่นเอกสารท่ีใชในการลงทะเบียน                        สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
๒.เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ   
๓.เสนอคณะผูบริหาร 
 

ใชระยะเวลา ไมเกิน ๑ วัน 
 

 

๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                                             จํานวน    ๑   ฉบับ 
๒.สําเนาทะเบียนบานของผูปวยเอดส                                                         จํานวน    ๑   ฉบับ 
๓.ใบรับรองแพทย                                                                                 จํานวน    ๑   ฉบับ 

 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 
 
 

งานท่ีใหบริการ                      การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

 



 
 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง โทรศัพท : ๐๔๔-๗๕๖๒๖๒ 
หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangbuayai.go.th  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบคําขอรบัการสงเคราะห ์

ลาํดบัที่............./..............           วันที่...........เดอืน...........................พ.ศ. .............. 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล................................. 

 ด้วย..................................................เลขประจาํตวัประชาชน........................................ 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 



เกดิวันที่........เดอืน............................พ.ศ............ อายุ............ ปี มช่ืีออยู่ในทะเบยีนบ้านเลขที่...............

ถนน…..........................    ตรอก/ซอย............................. หมู่ที่.............. ตาํบล....................   อาํเภอ.....................    

จังหวัด..................   รหัสไปรษณย์ี...............  ขอแจ้งความประสงคข์อรับเงนิสงเคราะห์  เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส ์โดยขอให้

รายละเอยีดเพ่ิมเตมิ ดงันี้  

                      ๑. ที่พักอาศัย ( )  เป็นของตนเอง และมลัีกษณะ ( ) ชาํรดุทรดุโทรม ( ) ชาํรดุทรดุโทรมบางส่วน ( )  มั่นคง

ถาวร    ( )  เป็นของ...............................................เกี่ยวข้องเป็น.................................................... 

  ๒ . ที่พักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหลังที่ใกล้ที่สดุเป็นระทาง...........................สามารถเดนิทางได้ 

( )  สะดวก   ( )  ลาํบาก  เนื่องจาก .......................................................................... อยู่ห่างจากชุมชน/หมู่บ้านเป็น

ระยะทาง...................................สามารถเดนิทางได้ ( )  สะดวก   ( )  ลาํบาก  เนื่องจาก.............................................. 

อยู่ห่างจากหน่วยบริการของรัฐที่ใกล้ที่สดุเป็นระยะทาง................สามารถเดนิทางได้  ( )  สะดวก   ( )  ลาํบาก  

เนื่องจาก  ................................................................................................... 

  ๓. การพักอาศัย ( )  อยู่เพียงลาํพัง  เนื่องจาก......................................มาประมาณ.......................... 

( )  พักอาศัยกบั ...................รวม .........คน เป็นผู้สามารถประกอบอาชีพได้จาํนวน.........คน มรีายได้รวม.........บาท/เดอืน   

ผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจาก............................................................................................................... 

   ๔. รายได้ – รายจ่าย  มรีายได้รวม................บาท/เดอืน  แหล่งที่มาของรายได้................................ 

นาํไปใช้จ่ายเป็นค่า............................................................................................................. 

บุคคลที่สามารถตดิต่อได้................................................................สถานที่ตดิต่อเลขที่.......................... 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมู่ที่.................ตาํบล.................................. 

อาํเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณย์ี............................................. 

โทรศัพท.์........................โทรสาร.........................................เกี่ยวข้องเป็น...........................................  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคาํที่ให้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ     

         ................................................  ผู้ให้ถ้อยคาํ 

                                             (................................................) 

หนงัสือแสดงความประสงคใ์นการรบัเงินสงเคราะห ์

                                                   เขยีนที่..........................................................    

 

   วันที่............เดอืน.......................พ.ศ. ............. 

    

เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล...................................... 



   ตามที่มกีารอนุมตัใิห้ข้าพเจ้า.................................................................เป็นผู้มีสทิธไิด้รับการสงเคราะห์

เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ.......................................................ลาํดบัที่...................นั้น 

  ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงคใ์นการรับเงินสงเคราะห์  ดงันี้  

             ( ) เป็นเงินสด 

                        ( ) โอนเข้าบญัชีเงนิฝากธนาคาร.............................สาขา................................. 

              เลขที่บญัชี..................................................................... 

 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดาํเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

    (...................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสือมอบอํานาจ 

 

                                                   เขียนท่ี..........................................................    

   วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. ............. 

   เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล...................................... 



                    ขาพเจา..................................................ขอมอบอํานาจให...........................................เลขประจําตัว

ประชาชน......................................... อยูบานเลขท่ี.............ถนน........................ ตรอก/ซอย....................หมูท่ี.......... 

ตําบล………………..  อําเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… รหัสไปรษณีย…………… โทรศัพท........................        

โทรสาร......................... เก่ียวพันเปน..................................เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการใดกิจการ

หนึ่งดังตอไปนี้  และใหถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําเองทุกประการ 

  ( ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส 

  ( ) แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 

            โดยใหจายใหแก....................................................................................... 

             ( ) เปนเงินสด 

   ( ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา.................................... 

      เลขท่ีบัญชี......................................................................................... 

   ( ) แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพตอไป 

 

ลงชื่อ............................................................ผูมอบอํานาจ 

                                               (...........................................................) 

ลงชื่อ............................................................ผูรับมอบอํานาจ 

     (...........................................................) 

                                          ลงชื่อ............................................................พยาน 

                                              (...........................................................)     

                                          ลงชื่อ............................................................พยาน 

     (...........................................................) 

 


