
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับเร่ืองรำวร้องทุกข์ 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร: องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชยัภมูิ กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และพิจารณาอนญุาต 

 ๑.เร่ืองราวร้องทกุข์ต้องอยูใ่นอ านาจเจ้าหน้าที่ขององค์กรการปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 ๒.หากพิจารณาแล้วเห็นวา่ไมอ่ยูใ่นอ านาจหน้าที่ เร่ืองราวร้องทกุข์จะถกูสง่ไปยงัศนูย์ด ารงธรรมจงัหวดั หรือ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนที่ให้บริกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร อ ำเภอบ ำเหน็จ
ณรงค์ 

จังหวดัชัยภมิู โทร044-100-941 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ  
หน่วยงำน(หมำยเหตุ)  

 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

เปิดให้บริกำรวนัจันทร์ ถงึ ศุกร์ 

(ยกเว้นวัดหยุดทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แต่เวลำ 08.30-16.30 น. (พกัเที่ยง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : ๕ ขัน้ตอน 

ล ำดับ ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

๑) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามเง่ือนไขและกฎหมายทีก่ าหมด 

(หมายเหต)ุ 

๑ชัว่โมง องค์การบริหารสว่นต าบล
บ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จ
ณรงค์ จงัหวดัชยัภมูิ 

๒) กำรพิจำรณำ 

๑.พิจารณาค าขอโดยเจ้าหน้าที่ 
๒.ท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเร่ืองราวร้องทกุข์เสนอ
ผู้บริหารค าสัง่อนมุตัิค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ 
(หมายเหต)ุ 

๒วนัท าการ องค์การบริหารสว่นต าบล
บ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จ
ณรงค์ จงัหวดัชยัภมูิ 

๓) กำรพิจำรณำ 

๑.คณะกรรมการตรวจสอบเร่ืองราวร้องทกุข์เข้าตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
๒.ท าบนัทกึเสนอผู้บริหารหาแนวทางแก้ปัญหาเร่ืองราวร้องเรียน 

(หมายเหต)ุ 

๑วนัท าการ องค์การบริหารสว่นต าบล
บ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จ
ณรงค์ จงัหวดัชยัภมูิ 



 

ล ำดับ ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

 กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ

ลงนามอนญุาต/อนญุาตด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทกุข์
โดยนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 

(หมายเหต)ุ 

๑วนัท าการ องค์การบริหารสว่นต าบล
บ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จ
ณรงค์ จงัหวดัชยัภมูิ 

 - 
ท าหนงัสอืรายงานผลการด าเนินงานการแก้ปัญหาเร่ืองราวร้องทกุข์
ถึงผู้ ร้องเรียนร้องทกุข์และผู้ เก่ียวข้อง 
(หมายเหต)ุ 

๑วนัท าการ องค์การบริหารสว่นต าบล
บ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จ
ณรงค์ จงัหวดัชยัภมูิ 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

๑) บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง 1ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านกัตรวจราชการและเร่ืองราวร้อง
ทกุข์ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม(บำท/ร้อยละ) 

 ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม  

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน/แนะน ำบริกำร 

๑) ส านกังานปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเพชร 
หมายเหต ุ(องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชยัภมูิ 36160  โทร044-100-941 

๒) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหต ุ(เลขที่ ๑ ถ.พิษณโุลก เขตดสุติ กทม. ๑o๓oo / สายดว่น ๑๑๑๑ /www.๑๑๑๑.go.th / 

ตู้  ปณ. ๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ. พิษณโุลก เขตดสุติ กทม. ๑o๓oo) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่ มือกำรกรอก 



ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

 

 

หมำยเหตุ 

- 

 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 

ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบยีนพาณิชย์ (เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

กรณีผู้จดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา 

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว 

 หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง 

๑)พระราชบญัญตัิก าหนดแผนขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี

๒ พ.ศ.๒๕๔๙ 

๒)ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ไป 

พืน้ที่ให้บริกำร:ท้องถ่ิน 

กฎหมำยบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการเร่ืองร้องทกุข์ พ.ศ.๒๕๕๒ 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนด ฯลฯ :๑๕.0 

ข้อมูลสถติิของกระบวนงำน 

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 



 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากที่สดุ 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สดุ 0 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่ มือประชำชน: การรับเร่ืองราวร้องทกุข์ องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมลูคูม่ือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th



  

 


