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สารบัญ 

หนา 

๑. บทที่ ๑ บทนํา               ๑ 

    ๑.๑ ที่มาของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก 
          ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   ๑.๒ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ ที่เกี่ยวกับการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

๒. บทที่ ๒ วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือฯ           ๒ 

๓. บทที่ ๓ คูมือทั้งหมดของหนวยงานและกระบวนการจัดทําคูมือฯ แตละคูมือ            ๓ – ๒๔ 
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-๑- 

บทที่ ๑ บทนํา 

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

ที่มาของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก ที่กําหนดใหประชาชนตองติดตอหนวยงานภาครัฐเพื่อ
ขออนุญาต อนุมัติ ขึ้นทะเบียน  รับแจง  ซึ่งในการขออนุญาตจะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้ง
กฎหมายหลายฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปน รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยาง
ชัดเจน ทําใหเกิดความไมชัดเจนสรางภาระใหแกประชาชนเปนชองทางที่กอใหเกิดการทุจริตและเปนอุปสรรคตอ
การเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติ  ไดมีมติให
เสนอรางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ... ตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ โดยหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดใชอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เสนอราง
พระราชบัญญัติดังกลาว ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน 

 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดผาน
กระบวนการพิจารณา  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๘ 

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ ที่เก่ียวกับการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

 พระราชบัญญัติฉบับนี้  มีสาระสําคัญเปนการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตของ
หนวยงานภาครัฐใหชัดเจน  รวมทั้งอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการขออนุญาตใหมากยิ่งขึ้น โดยมี
สาระสําคัญที่เก่ียวกับการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน สรุปได  ดังนี้ 
 ๑) กําหนดใหผูอนุญาตตองจัดทําคูมือการขออนุญาตสําหรับประชาชน 
 ๒) กําหนดหนาที่ของพนักงาน  เจาหนาที่  ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ 
 ๓) กําหนดผลในกรณีท่ีผูยื่นคําขอไมแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือไมสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงาน
เจาหนาที่แจงใหทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก 
 ๔) กําหนดผลในกรณทีี่ผูยื่นคําขอจัดทําคําขอถูกตอง  หรือไดดําเนินการตามที่พนักงาน เจาหนาที่แนะนํา
หรือตามท่ีปรากฏในบันทึกแลว 
 ๕) กําหนดใหผูอนุญาตตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในคูมือสําหรับ
ประชาชน และแจงผลการพิจารณาตอผูยื่นคําขออนุญาต รวมถึงผลกรณีท่ีผูอนุญาตไมปฏิบัติตามหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนด 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
บทที่ ๒  วัตถุประสงค 

...................................................... 
ว ัตถุประสงคของการจัดทําคูมือฯ 

 ๑. เพื่อใหสวนราชการมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานตาง ๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตาม
เปาหมาย  ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ  และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน 
 ๒. เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ
ทํางานเปนมืออาชีพ  และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับ
บุคคลภายนอก  หรือผูใชบริการ  ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนงานที่มีอยูเพื่อขอการรับบริการที่
ตรงกับความตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
บทที่ ๓ กระบวนการทั้งหมดของหนวยงาน 

และขั้นตอนแตละกระบวนการ 
............................................................................... 

ชื่อหนวยงาน มีจํานวนกระบวนงานทั้งหมด ๒๒  กระบวนงาน  ดังนี้ 
๑. การขอรับสงเคราะหผูปวยเอดส 
๒. การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในสถานที่สาธารณะ 
๓. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
๔. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยคนพิการ 
๕. การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
๖. การรับชําระภาษีปาย 
๗. การจดทะเบียนพาณิชย 
๘. การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ 
๙. การสนับสนุนน้ําอุปโภค  บริโภค 
๑๐. การแจงถมดิน 
๑๑. การขออนุญาตกอสรางอาคาร 
๑๒. การแจงกอสรางอาคาร ม.๓๙ ทว ิ
๑๓. การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ม.๒๑ 
๑๔. การแจงรื้อถอนอาคาร ม.๓๙ ทว ิ
๑๕. การแจงเคลื่อนยายอาคาร ม.๓๙ ทว ิ
๑๖. การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 
๑๗. การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
๑๘. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 
๑๙. การรองเรียน/รองทุกข 
๒๐. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่หนวยหรือสถานที่สะสมอาหาร(พ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.) 
๒๑. การขอความชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
๒๒. การขอตออายุใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๑ 

ชื่อกระบวนงาน การขอรับสงเคราะหผูปวยเอดส 
ขั้นตอนกระบวนงานการขอรับสงเคราะหผูปวยเอดส 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับสงเคราะหผูปวยเอดสในปงบประมาณ
ถัดไป                 หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอม
เอกสารหลักฐาน และเจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง อําเภอ

อมกอย จังหวัด
เชียงใหม 

 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง อําเภอ

อมกอย จังหวัด
เชียงใหม 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
ใบรับรองแพทยไดรับความยินยอมจากคนไขพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 



-๕- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลผูปวยเอดส (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลผูปวยเอดสการยื่นคํา
ขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีคาธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๒ 

ชื่อกระบวนงาน การโฆษณาดวยการปด  ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในสถานที่สาธารณะ 
ขั้นตอนกระบวนงาน การโฆษณาดวยการปด  ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในสถานที่สาธารณะ 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับอนุญาตการโฆษณาดวยการปด  ทิ้ง หรือ
โปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในสถานที่สาธารณะ (หมาย
เหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่ใหบริการ
จริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง)  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
 



-๗- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๓ 

ชื่อกระบวนงาน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
ขั้นตอนกระบวนงาน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 



-๙- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรอืผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๐- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๔ 

ชื่อกระบวนงาน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยคนพิการ 
ขั้นตอนกระบวนงาน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยคนพิการ 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 



-๑๑- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๒- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๕ 

ชื่อกระบวนงาน การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ขั้นตอนกระบวนงาน  การรบัชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 



-๑๓- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๔- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๖ 

ชื่อกระบวนงาน การรับชําระภาษีปาย 
ขั้นตอนกระบวนงาน การรับชําระภาษีปาย 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 



-๑๕- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๖- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๗ 

ชื่อกระบวนงาน การจดทะเบียนพาณิชย 
ขั้นตอนกระบวนงาน การจดทะเบียนพาณิชย 
 ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 



-๑๗- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๘- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๘ 

ชื่อกระบวนงาน การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ 
ขั้นตอนกระบวนงาน  การรบัชําระภาษีบํารุงทองที่ 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 



-๑๙- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๐- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๙ 

ชื่อกระบวนงาน การสนับสนุนน้ําอุปโภค  บริโภค 
ขั้นตอนกระบวนงาน การสนับสนุนน้ําอุปโภค  บริโภค 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลมอน
จอง อําเภออม
กอย จังหวัด
เชียงใหม 

 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลมอน
จอง อําเภออม
กอย จังหวัด
เชียงใหม 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร 

 
-๒๑- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีคาธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๒- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๑๐ 

ชื่อกระบวนงาน การแจงถมดิน 
ขั้นตอนกระบวนงาน การแจงถมดิน 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 



-๒๓- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๔- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๑๑ 

ชื่อกระบวนงาน การขออนุญาตกอสรางอาคาร 
ขั้นตอนกระบวนงานการขออนุญาตกอสรางอาคาร 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 



-๒๕- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๖- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๑๒ 

ชื่อกระบวนงาน การแจงกอสรางอาคาร ม.๓๙ ทวิ 
ขั้นตอนกระบวนงานการแจงกอสรางอาคาร ม.๓๙ ทวิ 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 



-๒๗- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๘- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๑๓ 

ชื่อกระบวนงาน การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ม.๒๑ 
ขั้นตอนกระบวนงานการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ม.๒๑ 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 



-๒๙- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓๐- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๑๔ 

ชื่อกระบวนงาน การแจงรื้อถอนอาคาร ม.๓๙ ทวิ 
ขั้นตอนกระบวนงานการแจงรื้อถอนอาคาร ม.๓๙ ทวิ 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 



-๓๑- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓๒- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๑๕ 

ชื่อกระบวนงาน การแจงเคลื่อนยายอาคาร ม.๓๙ ทวิ 
ขั้นตอนกระบวนงานการแจงเคลื่อนยายอาคาร ม.๓๙ ทวิ 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 



-๓๓- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓๔- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๑๖ 

ชื่อกระบวนงาน การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 
ขั้นตอนกระบวนงานการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 



-๓๕- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓๖- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๑๗ 

ชื่อกระบวนงาน การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
ขั้นตอนกระบวนงานการขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 



-๓๗- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓๘- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๑๘ 

ชื่อกระบวนงาน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 
ขั้นตอนกระบวนงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 



-๓๙- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรอืผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔๐- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๑๙ 

ชื่อกระบวนงาน การรองเรียน/รองทุกข 
ขั้นตอนกระบวนงานการรองเรียน/รองทุกข 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 



-๔๑- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔๒- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๒๐ 

ชื่อกระบวนงาน การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่หนวยหรือสถานที่สะสมอาหาร(พื้นที่เกิน ๒๐๐ตร.ม.) 
ขั้นตอนกระบวนงานการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่หนวยหรือสถานที่สะสมอาหาร(พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.) 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 



-๔๓- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรอืผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔๔- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๒๑ 

ชื่อกระบวนงาน การขอความชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
ขั้นตอนกระบวนงานการขอความชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 



 
-๔๕- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีคาธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔๖- 
คูมือกระบวนงาน ที่ ๒๒ 

ชื่อกระบวนงาน การขอตออายุใบอนุญาต 
ขั้นตอนกระบวนงานการขอตออายุใบอนุญาต 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล     ,
มอนจอง))  

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบล    
มอนจอง))  

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลมอนจอง 
อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบล 
มอนจอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบล 
มอนจอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

องคการบริหารสวนตําบล 
มอนจอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 



-๔๗- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบล 
มอนจอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลมอน
จอง อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

รายชื่อผูจัดทํา 

๑. นายวรเชษฐ  เดชพงษวรานนท ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๒. นายพิมล  โกสุม  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๓. นายศราวุฒิ   กันทะวงศ หัวหนาสํานักปลัด 
๔. นางสาวอมรา  จันทีนอก ผูอํานวยการกองคลัง 
๕. นายสุริยัน จันทรา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๖. นายนภวรรธ  วงหารา  นักวิชาการเกษตร 
๗. นายปนิธาน  ฟากําธร  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
๘. นายปฐม   ปนแกว  ผูชวยวิศวกรโยธา 
๙. นางมิรันตี   อินตะพันธ ผูชวยนักวิชาการเกษตร 
 


