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องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 

อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 



 

คํานํา 

       พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ตามมาตรา 7 ไดกําหนดให “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาต

จะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซ่ึงอยางนอยจะตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) 

ในการย่ืนคําขอ  ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขอ

อนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ...” โดยมีเปาหมาย เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของ

ประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ  สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอนระยะเวลาใหประชาชนทราบ 

        องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดจัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อให

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและประชาชนท่ัวไปใชเปนแนวทางในการดําเนนิการตอไป 

 

 

        องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

         กรกฎาคม 2558 
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3.คําจํากัดความ 

4.แนวคิดและหลักการ 

 4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน 

 4.2 ขอบเขตการดําเนินการ 

 4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรบัประชาชน 

 4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

5.ประโยชนที่ไดจากการจัดทําคูมือสําหรบัประชาชน 

6.งานที่ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 

1. การจดทะเบียนพาณชิย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน
เปนบุคคลธรรมดา 

2. การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลง) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

3. การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบกิจการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอ
จดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

4. การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
5. การขอใบรับรองการกอสราง ดดัแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร ตาม มาตรา 32 
6. การขอตอใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรอืเคลื่อนยายอาคาร 
7.การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
8. การขออนุญาตกอสรางอาคาร ตามมาตรา 21 
9. การขออนุญาตเคล่ือนยายอาคาร 
10. การขออนุญาตดัดแปลง  หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขา – ออกของรถ เพื่อการอ่ืน   ตาม

มาตรา 34 
11. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
12. การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร ตามมาตรา 33 
13. การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา 22  
14. การแจงการกอสรางอาคาร ตามมาตรา 39  ทวิ 
15. การแจงขุดดนิ 
16. การแจงเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 
17. การแจงดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 
18. การแจงถมดนิ 



19. การแจงรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ      
20. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรบัเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 
21. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
22. การรับชําระภาษีปาย 
23. การรับชําระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 
24. การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน

ถึงแกกรรม) 
25. การขอรบับําเหน็จปกติ  หรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจําองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
26. การขอรบับําเหน็จปกติของทายาท (กรณลีกูจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถึงแก

กรรม) 
27.  การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลุกจางประจําหรอืลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินถึงแกกรรมอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานในหนาที่) 
28. การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
29. การขอรบับําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
30. การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
31. การขอตออายุใบอนญุาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
32. การขอตออายุใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   
33. การขอตออายุใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
34. การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 

ตารางเมตร 
35. การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตาราง

เมตร 
36. การขอใบอนุญาตจําหนายสนิคาในที่หรือทางสาธารณะ 
37. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  
38. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
39. การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร  พ้ืนที่ไมเกิน 200 

ตารางเมตร 
40. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
41. การขอตออายุใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล   
42. การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  
43. การอนุญาตใชน้ําประปา 
44. การดําเนินการกิจการประปา 2556     
45. การจัดเก็บคาตอบแทนในการอนุญาตใชที่ดินของรัฐ 2556 

ภาคผนวก 

 

 



การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ที่มา 

 เนื่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ

ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียนและการแจงในการขออนุญาต

ดําเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา 

เอกสาร และหลักฐานที่จําเปนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจน

อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมาก  และเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ

ธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดปรกึษาลงมติใหเสนอราง พระราชบัญญัติ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  หัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไดใชอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรค

สอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติ

ดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน   สภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุมคร้ังท่ี 

25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ลงมติ

เห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ไดนํารางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อ

ทรงลงประปรมาภิไธย 

       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 

และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 

 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต        

ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

(ถามี) ในการย่ืนคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขอ

อนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหย่ืนคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมาย่ืนคําขอ

ดวยตนเองก็ได 

 มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานท่ีที่กําหนดใหยื่น

คําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่คดั

สําเนาให โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับ

ประชาชนดวย 

 มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน

และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ 



และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองเมืองที่ดีหรือไม ในกรณีที่เห็นวา ข้ันตอน และระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว

ลาชาเกินสมควรใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสม

โดยเร็ว 

 มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรบัประชาชนตา มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยแปดสิบ

วันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

       2.1 เพ่ือใหเจาหนาที่ ที่เก่ียวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดาํเนินการ 
       2.2 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
3.คําจํากัดความ 
 “การบริหารประชาชน” หมายถึง การดําเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐจนแลว
เสร็จตามคําขอ การย่ืนคําขอนี้เปนการย่ืนคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของรัฐ
กําหนดใหผูรับบริการตองย่ืนคําขอกอนดําเนินการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจด
ทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร 
 “ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรอืหนวยงานภาคเอกชนที่มารับบรกิาร
จากหนวยงานภาครัฐ 
 “หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย  สวนราชการ  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน และหนวยงานภาครัฐรูปแบบใหม 

4.แนวคิดและหลักการ 
 แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาเปน
หลักการสําคัญ  ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ 
การสรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยข้ันตอน 
ระยะเวลาใหประชาชนทราบ เพ่ือเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกใหแกประชาชน 
         4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลท่ี
ชัดเจน ในการติดตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและ
หลักฐานที่จําเปนอยางไร เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
         4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให
ประชาชนตองขออนุญาต จดทะเบียนข้ึนทะเบียนหรือแจงกอนจะดําเนินการใดๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับ
ประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน    การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมี
วัตถุประสงคดังนี้.- 
  1) เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอ ขอรบับริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่
ชัดเจน เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ 
สถานที่ใหบริการ 



  2) เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรบับริการของประชาชน 
  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบรกิารของหนวยงานภาครฐั และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 
  4) เพ่ือสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 
           4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
           หนวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให
ประชาชนตองมาย่ืนขออนุญาตกอนดําเนินการใด มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน และนําไปใชในการ
ใหบรกิารประชาชน 
5.ประโยชนที่ไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
ประโยชนตอผูรับบริการ 
  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน 
  -ไดรบับริการที่มมีาตรฐาน และมีความโปรงใส 
  -ไดรบัความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมารับบรกิาร 
  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

ประโยชนตอผูใหบริการ 
  -ใหบรกิารดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเส่ียงในการ

ทุจรติคอรัปชั่น 
  - สามารถติดตามและประเมินผลการใหบรกิาร ตามหลักเกณฑที่วางไว เพื่อนํามาปรับปรุง

การใหบริการ 
  - พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 
 

 ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 
  -ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 
  -เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือสําหรับประชาชน/งานที่ใหบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง 

จังหวัดนครราชสีมา 



 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
เรื่อง   คูมืองานบริการสําหรับประชาชน 

__________________ 
 
   ดวยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘   ไดกําหนดใหการกระทําท่ีตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน              
ซึ่งกําหนดขั้นตอน หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาท่ีประชาชนผูยื่นขอจะตองยื่นพรอมคําขอ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน 
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร อาศัยอํานาจตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ 
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงไดจัดทําคูมือสาหรับ
ประชาชน     ในกระบวนงานที่ตองพิจารณาอนุญาต ดังนี้ 

1. การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

2. การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลง) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผู
ขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

3. การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบกิจการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 
กรณ ี ผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

4. การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
5. การขอใบรบัรองการกอสราง ดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร ตาม มาตรา 32 
6. การขอตอใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 
7. การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
8. การขออนุญาตกอสรางอาคาร ตามมาตรา 21 
9. การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 
10. การขออนุญาตดัดแปลง  หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขา – ออกของรถ เพ่ือการ

อ่ืน ตามมาตรา 34 
11. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
12. การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร ตามมาตรา 33 
13. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  
14. การแจงการกอสรางอาคาร ตามมาตรา 39  ทวิ 
15. การแจงขุดดิน 
16. การแจงเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 
17. การแจงดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 



18. การแจงถมดิน 
19. การแจงรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ     

  20. การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรบัเงินเบ้ียยังชีพความพิการ 
21. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
22. การรบัชําระภาษีปาย 
23. การรบัชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
24. การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษ

รายเดือนถึงแกกรรม) 
25. การขอรับบําเหน็จปกติ  หรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจําองคการปกครอง  

สวนทองถ่ิน 
26. การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ถึงแกกรรม) 
27.  การขอรบับําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณลีุกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินถึงแกกรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี) 
28. การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
29. การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
30. การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรอืโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
31. การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
32. การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

 33. การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
34. การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่

เกิน 200 ตารางเมตร 
35. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนท่ีเกิน 200 

ตารางเมตร 
36. การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
37. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  
38. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
39. การขอหนังสือรบัรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร  พื้นที่ ไม

เกิน 200 ตารางเมตร 
40. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
41. การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล   
42. การรบัชําระภาษีบํารุงทองท่ี  
43. การอนุญาตใชน้ําประปา 
44. การดําเนินการกิจการประปา 2556 
 
 
 



45. การจัดเก็บคาตอบแทนในการอนุญาตใชท่ีดินของรัฐ 2556 
       

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่  19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
 

(ลงชื่อ)        เสนอ  เก้ียวกลาง 
  (นายเสนอ  เก้ียวกลาง) 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตงัใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบยีนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงพาณิชย ์

 

1. ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตงัใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผู ้

ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณชิย์ ฉบบัท ี3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 

  2) พ.ร.ฎ. กาํหนดกจิการเป็นพาณชิยกจิ พ.ศ. 2546 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที 83 (พ.ศ. 2515)  เรือง กาํหนดพาณชิยกจิทีไมอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย

ว่าดว้ยทะเบยีนพาณชิย์ 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที 93 (พ.ศ. 2520) เรือง กาํหนดพาณิชยกจิทไีม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย์ (ฉบบัท ี11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรอืง  แต่งตงัพนกังานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบียนพาณชิย์ (ฉบบัท ี8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรอืง การตงัสาํนกังานทะเบยีนพาณชิย์แตง่ตงัพนกังานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีน 

พาณชิย์ (ฉบบัท ี9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัท ี10) พ.ศ. 2553  

8) ประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้  เรือง  กาํหนดแบบพมิพเ์พอืใชใ้นการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 

2555   

9) คาํสงัสาํนกังานกลางทะเบยีนพาณิชย์ ท ี1/2553  เรือง หลกัเกณฑ์และวธิกีารกาํหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และ

เลขคาํขอจดทะเบยีนพาณิชย ์



10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 2499                                                                                                                                                       

11) ประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้  เรือง  กาํหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 254 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา ไมม่ ี  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาํเนาคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตงัใหม)่ ตาม พ.ร.บ.

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา องคก์ารบริหารส่วนตตาํบลเมือง

เกษตร อาํเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา 21/07/2015 11:06  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 

85  หมู่ที  5  ต.เมืองเกษตร  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสมีา 

โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืนขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน 30 วนั นบัตงัแตว่นัเรมิประกอบกิจการ        

(มาตรา 11) 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอาํนาจใหผู้อื้นยืนจด

ทะเบียนแทนก็ได ้

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซงึเป็นเจา้ของกิจการ เป็นผูล้งลายมือชือรบัรองรายการในคาํขอจดทะเบียนและ

และเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพค์าํขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรอืหนงัสือมอบอาํนาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ที 



หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุขนัตอนการดาํเนินงานตามคูม่ือจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสารครบถว้น

ตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทงันี ในกรณีทีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ/

หรอืมคีวาม                                                                                                                                                         

บกพรอ่งไมส่มบูรณ ์เป็นเหตุใหไ้มส่ามารถพิจารณาได ้เจา้หนา้ทีจะจดัทาํบนัทึกความบกพรอ่งของรายการ

เอกสารหรือเอกสารหลกัฐานทีตอ้งยืนเพิมเติม โดยผูยื้นคาํขอจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขและ/หรอืยืนเอกสาร

เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกาํหนดในบนัทกึดงักล่าว มิเช่นนนัจะถือว่าผูยื้นคาํขอละทิงคาํขอ โดยเจา้หนา้ที

และผูย้ืนคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะลงนามบนัทึกดงักล่าว และจะมอบสาํเนาบนัทกึความพรอ่ง

ดงักล่าวใหผู้ย้ืนคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจง้ผล 

 

30 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอ ขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีการเงนิรบัชาํระ

ค่าธรรมเนียม 

 

5 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรบัจด

ทะเบียน/เจา้หนา้ทีบนัทกึ

ขอ้มลูเขา้ระบบ/จดัเตรยีม

ใบสาํคญัการจดทะเบียน/

หนงัสือรบัรอง/สาํเนา

เอกสาร 

 

15 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ยื้นคาํ

ขอ 

10 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   60 นาที 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

             

  

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) สาํเนาทะเบียน

บา้น 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คาํขอจดทะเบียน

พาณิชย ์(แบบ 

ทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

2) หนงัสือใหค้วาม

ยินยอมใหใ้ชส้ถาน

ทีตงัสาํนกังานแหง่

ใหญ่ โดยให้

เจา้ของรา้นหรือ

เจา้ของกรรมสิทธิ

ลงนาม และใหมี้

พยานลงชือรบัรอง

อย่างนอ้ย 1 คน 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ

พาณิชยกิจมไิด้

เป็นเจา้บา้น ) 

3) สาํเนาทะเบียน

บา้นทีแสดงใหเ้ห็น

วา่ผูใ้หค้วาม

ยินยอมเป็นเจา้

บา้นหรือสาํเนา

สญัญาเช่าโดยมี

ผูใ้หค้วามยินยอม

เป็นผูเ้ช่า หรือ

เอกสารสิทธิอย่าง

อนืทีผูเ้ป็นเจา้ของ

กรรมสิทธิเป็นผูใ้ห้

ความยินยอม 

พรอ้มลงนาม

- 

 

0 1 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ

พาณิชยกิจมไิด้

เป็นเจา้บา้น ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

4) แผนทีแสดง

สถานทซีงึใช้

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานที

สาํคญับริเวณ

ใกลเ้คียง

โดยสงัเขป พรอ้ม

ลงนามรบัรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) หนงัสือมอบ

อาํนาจ (ถา้มี) 

พรอ้มปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของผูร้บั

มอบอาํนาจ (ถา้มี) 

พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

7) สาํเนาหนงัสือ

อนญุาต หรือ 

- 0 1 ฉบบั (ใชใ้นกรณี

ประกอบพาณิชย



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หนงัสอืรบัรองให้

เป็นผูจ้าํหน่ายหรือ

ใหเ้ช่าสินคา้

ดงักล่าวจาก

เจา้ของลิขสิทธิ

ของสินคา้ทีขาย

หรอืใหเ้ช่า หรือ 

สาํเนา

ใบเสร็จรบัเงินตาม

ประมวลรษัฎากร 

หรอืหลกัฐานการ

ซือขายจาก

ต่างประเทศ พรอ้ม

ลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

กิจการขาย หรือ

ใหเ้ช่า แผน่ซีดี  

แถบบนัทกึ วีดิ

ทศัน ์แผ่นวีดิทศัน ์ 

ดีวดีี หรอืแผ่นวีดี

ทศันร์ะบบดิจิทลั

เฉพาะทีเกียวกบั

การบนัเทิง) 

8) หนงัสือชีแจง

ขอ้เท็จจรงิของ

แหลง่ทีมาของ

เงินทนุและ

หลกัฐานแสดง

จาํนวนเงินทุน หรือ 

อาจมาพบ

เจา้หนา้ทีเพือทาํ

บนัทึกถอ้ยคาํ

เกียวกับขอ้เท็จจริง

- 1 0 ฉบบั (ใชใ้นกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการคา้อญัมณี

หรอืเครืองประดบั

ซึงประดบัดว้ยอญั

มณี) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของแหลง่ทีมาของ

เงินทนุพรอ้มแสดง

หลกัฐานแสดง

จาํนวนเงินทุนก็ได ้

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาํขอละ) 

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

                                                                                                                                                             

หมายเหตุ -   

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมู่ที 5  ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอ

ขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา   โทรศพัท/์โทรสาร  044-756344 

หมายเหตุ -                                                                                                                                               

2) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

หมายเหตุ (0-2547-4446-7 ) 

3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท ์: Call Center 1570 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 



หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ต.เมอืงเกษตร                  

อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา  โทรศพัท/์โทรสาร 044756344 

หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คูมื่อการกรอกเอกสาร 

- 

 

19. หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

วันทพีิมพ ์ 25/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เมืองเกษตร อาํเภอ         

ขามสะแกแสง จงัหวดั

นครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 



คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(เปลยีนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบยีนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงพาณิชย ์

 

1. ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณชิย์ ฉบบัท ี3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที 83 (พ.ศ. 2515)  เรือง กาํหนดพาณชิยกจิทีไมอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย

ว่าดว้ยทะเบยีนพาณชิย์ 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที 93 (พ.ศ. 2520) เรือง กาํหนดพาณชิยกจิทไีม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง

พระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย์ (ฉบบัท ี11) พ.ศ. 2553 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรอืง  แต่งตงัพนกังานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบียนพาณชิย์ (ฉบบัท ี8) พ.ศ. 2552 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรอืง การตงัสาํนกังานทะเบยีนพาณชิย์แตง่ตงัพนกังานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีน

พาณชิย์ (ฉบบัท ี9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัท ี10) พ.ศ. 2553  

7) ประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้  เรือง  กาํหนดแบบพมิพเ์พอืใชใ้นการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบยีนพาณชิย์ พ.ศ. 

2555   

8) คาํสงัสาํนกังานกลางทะเบยีนพาณิชย์ ท ี1/2553  เรือง หลกัเกณฑ์และวธิกีารกาํหนดเลขทะเบยีนพาณชิย ์และ

เลขคาํขอจดทะเบยีนพาณิชย ์

9) ประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้  เรือง  กาํหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549 



10) คาํสงัสาํนกังานกลางทะเบยีนพาณิชย์ ท ี1/2554 เรือง หลกัเกณฑ์และวิธกีารกาํหนดเลขทะเบียนพาณชิย ์  

และเลขคาํขอจดทะเบยีนพาณิชยจ์งัหวดั  

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา ไมม่ ี  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาํเนาคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย ์(เปลียนแปลงรายการ

จดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอขามสะแกแสง  จังหวดันครราชสีมา 21/07/2015 11:50

  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 

(1) สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ : 02-224-1916 หรอื 02-225-1945 

(ใหบ้รกิารกบัสถานประกอบการทกุแห่งทีมทีตีงัอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรอื 

(2) สาํนกังานเขตกรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ : ตดิตอ่สาํนกังานเขต 

(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตงัอยู่ในพนืทรีบัผดิชอบของเขตไหนใหไ้ปยนืจดทะเบียน ณ สาํนกังานเขตนนั)/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานทใีห้บริการ จงัหวดัอนื ตดิต่อ 

ททีาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85  หมูท่ี  5  ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอขามสะแกแสง  จงัหวดั

นครราชสมีา  โทร  044-756344 



(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตงัอยู่ในพนืทรีบัผดิชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมอืงพทัยาใหไ้ปเทศบาลหรือ

อบต.หรอืเมอืงพทัยานนั)/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

                                                                                                                                                     

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ ซงึไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ หากมีการเปลียนแปลงรายการใดๆ ทีไดจ้ดทะเบียนไว้

จะตอ้งยืนคาํขอจดทะเบียนเปลียนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วนั นบัตงัแตว่นัทีไดมี้การเปลยีนแปลง

รายการนนัๆ  (มาตรา 13) 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอาํนาจใหผู้อื้นยืนจด

ทะเบียนแทนก็ได ้

3. ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซงึเป็นเจา้ของกิจการ เป็นผูล้งลายมือชือรบัรองรายการในคาํขอจดทะเบียนและ

เอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพค์าํขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรอืหนงัสือมอบอาํนาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ที 

หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุขนัตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสารครบถว้น

ตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทงันี ในกรณีทีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ/

หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ ์เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพิจารณาได ้เจา้หนา้ทีจะจดัทาํบนัทกึความบกพรอ่ง

ของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานทีตอ้งยืนเพิมเติม โดยผูยื้นคาํขอจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขและ/หรอื

ยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกาํหนดในบนัทกึดงักล่าว มิเช่นนนัจะถือว่าผูย้ืนคาํขอละทิงคาํขอ 

โดยเจา้หนา้ทแีละผูยื้นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะลงนามบนัทกึดงักล่าว และจะมอบสาํเนาบนัทึก

ความพรอ่งดงักล่าวใหผู้ย้ืนคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจง้ผล 

 

30 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมอืงเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีการเงนิรบัชาํระ

ค่าธรรมเนียม 

 

5 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรบัจดทะเบียน 

/เจา้หนา้ทีบนัทกึขอ้มูลเขา้

ระบบ/จดัเตรียมใบสาํคญั

การจดทะเบียน/หนงัสือ

รบัรอง/สาํเนาเอกสาร 

15 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ยื้นคาํ

ขอ 

10 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   60 นาที 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สาํเนาบัตร

ประจาํตวัของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจ พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

2) สาํเนาทะเบียน

บา้น 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สาํเนาทะเบียน

บา้นของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจ พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คาํขอจดทะเบียน

พาณิชย ์(แบบ 

ทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

2) (ตน้ฉบับ) 

หนงัสือใหค้วาม

ยินยอมใหใ้ช้

สถานทตีงั

สาํนักงานแห่ง

ใหญ่ โดยให้

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ

พาณิชยกิจมไิด้

เป็นเจา้บา้น ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจา้ของรา้นหรือ

เจา้ของ

กรรมสิทธิลงนาม 

และใหมี้พยานลง

ชือรบัรองอย่าง

นอ้ย 1 คน 

3) สาํเนาทะเบียน

บา้นทีแสดงให้

เห็นวา่ผูใ้หค้วาม

ยินยอมเป็นเจา้

บา้นหรือสาํเนา

สญัญาเช่าโดยมี

ผูใ้หค้วาม

ยินยอมเป็นผูเ้ช่า 

หรอืเอกสารสิทธิ

อย่างอนืทีผูเ้ป็น

เจา้ของ

กรรมสิทธิเป็น

ผูใ้หค้วาม

ยินยอม พรอ้มลง

นามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูป้ระกอบ

พาณิชยกิจมไิด้

เป็นเจา้บา้น) 

4) แผนทีแสดง

สถานทซีงึใช้

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานที

- 1 0 ฉบบั - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สาํคญับริเวณ

ใกลเ้คียง

โดยสงัเขป พรอ้ม

ลงนามรบัรอง

เอกสาร 

5) หนงัสือมอบ

อาํนาจ (ถา้มี) 

พรอ้มปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของ

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

(ถา้มี) พรอ้มลง

นามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

7) ใบทะเบียน

พาณิชย ์(ฉบบั

จริง) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียม (ครังละ) 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   



2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร  85  หมูที่  5  ตาํบลเมืองเกษตร                 

อาํเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา  โทรศพัท/์โทรสาร  044-756344 

หมายเหตุ – 

 

2) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

หมายเหตุ (02-547-4446-7) 

3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท ์: Call Center 1570 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ต.เมอืงเกษตร                  

อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา  โทรศพัท/์โทรสาร 044756344 

หมายเหตุ (ททีาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูท่ี 5 ต.เมอืงเกษตร อ.ขามสะแกแสง       จ.

นครราชสมีา  โทรศพัท์/โทรสาร 044756344) 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) คูม่ือการกรอกเอกสาร 

- 



19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทพีิมพ ์ 25/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เมืองเกษตร อาํเภอ          

ขามสะแกแสง จงัหวดั

นครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 



คูม่ือสาํหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบยีนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงพาณิชย ์

 

20. ชือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย ์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์

พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา 

21. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

22. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

23. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  

24. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) ประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้  เรือง  กาํหนดแบบพมิพ ์ พ.ศ. 2549 

2) ประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้  เรือง  กาํหนดแบบพมิพเ์พอืใชใ้นการใหบ้ริการขอ้มูลทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 

2555   

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรอืง  แต่งตงัพนกังานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบียนพาณชิย์ (ฉบบัท ี8) พ.ศ. 2552 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรอืง การตงัสาํนกังานทะเบยีนพาณชิย์แตง่ตงัพนกังานเจา้หนา้ทแีละนายทะเบยีน

พาณชิย์ (ฉบบัท ี9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัท ี10) พ.ศ. 2553  

5) กฎกระทรวงพาณชิย์ ฉบบัท ี3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 

6) คาํสงัสาํนกังานกลางทะเบยีนพาณิชย์ ท ี1/2553  เรือง หลกัเกณฑ์และวธิกีารกาํหนดเลขทะเบยีนพาณิชย ์และ

เลขคาํขอจดทะเบยีนพาณิชย ์

7) คาํสงัสาํนกังานกลางทะเบยีนพาณิชย์ ท ี1/2554 เรือง หลกัเกณฑ์และวิธกีารกาํหนดเลขทะเบียนพาณชิย ์และ

เลขคาํขอจดทะเบยีนพาณิชยจ์งัหวดับึงกาฬ 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที 83 (พ.ศ. 2515)  เรือง กาํหนดพาณชิยกจิทีไมอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย

ว่าดว้ยทะเบยีนพาณชิย์ 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบบัที 93 (พ.ศ. 2520) เรือง กาํหนดพาณชิยกจิทไีม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง



พระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 

10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือง ใหผู้ป้ระกอบพาณชิยกจิตอ้งจดทะเบยีนพาณชิย์ (ฉบบัท ี11) พ.ศ. 2553 

11) พ.ร.ฎ. กาํหนดกจิการเป็นพาณชิยกจิ พ.ศ. 2546 

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 

25. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

26. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

27. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา ไมม่ ี  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

28. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

29. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย ์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบคุคลธรรมดา อบต.เมืองเกษตร สาํเนาคูม่ือ

ประชาชน 21/07/2015 14:48  

30. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 

(1) สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ : 02-224-1916 หรอื 02-225-1945 

(ใหบ้รกิารกบัสถานประกอบการทกุแห่งทีมทีตีงัอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรอื 

(2) สาํนกังานเขตกรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ : ตดิตอ่สาํนกังานเขต 

(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตงัอยู่ในพนืทรีบัผดิชอบของเขตไหนใหไ้ปยืนจดทะเบียน ณ สาํนกังานเขตนนั)/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)         

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 



2) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมูท่ ี5 ตาํบลเมอืงเกษตร           

อาํเภอ    ขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสมีา โทรศพัท์/โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)         

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

 

31. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซงึจดทะเบียนพาณิชยไ์ว ้ต่อมาไดเ้ลิกประกอบพาณิชยกิจทงัหมด จะโดยเหตุใดก็

ตาม เช่น ขาดทนุ ไม่ประสงคจ์ะประกอบการคา้ต่อไป เจา้ของสถานทีเรียกหอ้งคืนเพราะหมดสญัญาเช่า 

หรอืเลิกหา้งหุน้สว่นบริษัท ใหย้ืนคาํขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีภายใน

กาํหนด 30 วนั นบัตงัแตว่นัเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

2. กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมีเหตขุดัขอ้งไมส่ามารถยืนคาํขอจดทะเบียนเลิกดว้ยตนเอง เชน่ วิกลจริต 

ตาย สาบสูญ เป็นตน้ ใหผู้ท้ีมีส่วนไดเ้สียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบตุร ยืนขอจด

ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผูป้ระกอบพาณิชยกิจนนัได ้โดยใหผู้ม้สี่วนไดเ้สียตามกฎหมายลง

ลายมือชือในคาํขอจดทะเบียนเลิก พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการทีผูป้ระกอบพาณิชยกิจไมส่ามารถมา

ยืนคาํขอจดทะเบียนไดด้ว้ยตนเอง เช่น ใบมรณบตัร คาํสงัศาล เป็นตน้ 

3. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดด้ว้ยตนเองหรือจะมอบอาํนาจ

ใหผู้อื้นยนืแทนก็ได ้

4.ใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจซงึเป็นเจา้ของกิจการหรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย (แลว้แต่กรณี) เป็นผูล้งลายมือชือรบัรอง

รายการในคาํขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพค์าํขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรอืหนงัสือมอบอาํนาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ที 

หรอืดาวนโ์หลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหต ุขนัตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสารครบถว้น

ตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทงันี ในกรณีทีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ/

หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ ์เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพิจารณาได ้เจา้หนา้ทีจะจดัทาํบนัทกึความบกพรอ่ง

ของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานทีตอ้งยืนเพิมเติม โดยผูยื้นคาํขอจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขและ/หรอื

ยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกาํหนดในบนัทกึดงักล่าว มิเช่นนนัจะถือว่าผูย้ืนคาํขอละทิงคาํขอ 

โดยเจา้หนา้ทแีละผูยื้นคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจจะลงนามบนัทกึดงักล่าว และจะมอบสาํเนาบนัทึก

ความพรอ่งดงักล่าวใหผู้ย้ืนคาํขอหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 



 

32. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจง้ผล 

 

30 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขาสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีการเงินรบัชาํระ

ค่าธรรมเนียม 

 

5 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรบัจดทะเบียน 

/เจา้หนา้ทีบนัทกึขอ้มูลเขา้

ระบบ/จดัเตรียมใบสาํคญั

การจดทะเบียน/หนงัสือ

รบัรอง/สาํเนาเอกสาร 

15 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ยื้นคาํ

ขอ 

10 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   60 นาที 

 

33. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 



34. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

 

 

 

 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (สาํเนาบัตร

ประจาํตวัของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจหรือทายาทที

ยืนคาํขอแทน 

พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คาํขอจดทะเบียน

พาณิชย ์(แบบ 

ทพ.) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

2) ใบทะเบียน

พาณิชย ์(ฉบบั

จริง) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

1 0 ฉบบั - 

3) สาํเนาใบมรณ

บตัรของผู้

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบพาณิชย

กิจ (กรณีถงึแก่

กรรม) โดยให้

ทายาททียืนคาํ

ขอเป็นผูล้งนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

4) สาํเนาหลกัฐาน

แสดงความเป็น

ทายาทของผูล้ง

ชือแทนผู้

ประกอบพาณิชย

กิจซงึถึงแก่กรรม 

พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

5) หนงัสือมอบ

อาํนาจ (ถา้มี) 

พรอ้มปิดอากร

แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบบั - 

6) สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของ

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

(ถา้มี) พรอ้มลง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

 

35. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครังละ) 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

หมายเหตุ -   

 

36. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียน ณ ช่องทางทียืนคาํขอ 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

หมายเหตุ (02-547-4446-7) 

 

3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท ์: Call Center 1570 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต ์ : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเมืองเกษตร 85 หมูที่ 5 ตาํบลเมอืงเกษตร              

อาํเภอ       ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา โทรศพัท ์/โทรสาร 044-756344 



หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร       

อาํเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

7) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร       

อาํเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

8) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขามสะแกแสง                 

จงัหวดันครราชสีมา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

9) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร                    

อาํเภอ ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา  โทรศพัท ์044-756344 

หมายเหตุ - 

10) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร       

อาํเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

11) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ต.เมอืงเกษตร                  

อ. ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา  โทรศพัท/์โทรสาร 044756344 

หมายเหตุ (ททีาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูท่ี 5 ต.เมอืงเกษตร อ.ขามสะแกแสง        

จ.นครราชสมีา  โทรศพัท์/โทรสาร 044756344) 

12) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

37. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1)  



 

38. หมายเหตุ 

 

วันทพีมิพ ์ 25/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผู้์ป่วยเอดส ์

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง             

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร: รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พอืการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 

2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเมอืง

เกษตร ลลิตาสาํเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 14:30  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมูท่ ี5 ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขาม

สะแกแสง  จงัหวดันครราชสมีา โทรศพัท์ / โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 

 

 



          

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พือการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กาํหนดใหผู้ป่้วยเอดสที์มีคณุสมบติัครบถว้นตามระเบียบฯ และมีความประสงคจ์ะ

ขอรบัการสงเคราะหใ์หยื้นคาํขอตอ่ผูบ้ริหารทอ้งถินทตีนมีผูล้าํเนาอยู่ กรณีไมส่ามารถเดนิทางมายืนคาํ

ขอรบัการสงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอาํนาจใหผู้อ้ปุการะมาดาํเนินการก็ได ้

 หลกัเกณฑ ์

   ผูม้สีิทธิจะไดร้บัเงินสงเคราะหต์อ้งเป็นผูมี้คณุสมบติัและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี 

1. เป็นผูป่้วยเอดสที์แพทยไ์ดร้บัรองและทาํการวินิจฉัยแลว้ 

2. มีภูมลิาํเนาอยู่ในเขตพืนทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

3. มีรายไดไ้ม่เพยีงพอแก่การยงัชีพ หรือถกูทอดทิง หรอืขาดผูอ้ปุการะเลยีงด ูหรือไมส่ามารถประกอบ

อาชีพเลียงตนเองไดใ้นการขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์ผูป่้วยเอดสที์ไดร้บัความเดือดรอ้นกว่า หรือผูที้

มีปัญหาซาํซอ้น หรือผูที้อยูอ่าศยั      อยู่ในพืนทีห่างไกลทรุกนัดารยากต่อการเขา้ถงึบริการของรฐัเป็นผู้

ไดร้บัการพิจารณาก่อน 

 วิธีการ 

    1. ผูป่้วยเอดส ์ยืนคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ณ ทีทาํการ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน ดว้ยตนเองหรือ มอบอาํนาจใหผู้อุ้ปการะมาดาํเนินการก็ได ้

    2. ผูป่้วยเอดสร์บัการตรวจสภาพความเป็นอยู ่คณุสมบตัิว่าสมควรไดร้บัการสงเคราะหห์รือไม ่โดย

พจิารณาจากความเดือดรอ้น เป็นผูที้มปัีญหาซาํซอ้น หรอืเป็นผูที้อยู่อาศยัอยู่ในพืนทีห่างไกลทรุกันดาร

ยากตอ่การเขา้ถึงบรกิารของรฐั 

    3.กรณีผูป่้วยเอดสท์ีไดร้บัเบียยังชีพยา้ยทีอยู่ ถือวา่ขาดคณุสมบติัตามนยัแห่งระเบียบ ตอ้งไปยืนความ

ประสงคต์่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินแห่งใหมที่ตนยา้ยไปเพอืพิจารณาใหม ่

          

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูท้ปีระสงคจ์ะขอรบัการ

สงเคราะหห์รอืผูร้บัมอบ

อาํนาจ ยืนคาํขอ     พรอ้ม

45 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

- 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เอกสารหลกัฐาน และ

เจา้หนา้ทีตรวจสอบคาํรอ้ง

ขอลงทะเบียน และเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 

จงัหวดันครราชสีมา 

2) การพิจารณา 

 

ออกใบนดัหมายตรวจ

สภาพความเป็นอยู่ และ

คุณสมบตั ิ

 

15 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

3) การพิจารณา 

 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่

และคณุสมบตัิของผูท้ี

ประสงคร์บัการสงเคราะห ์

 

3 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

4) การพิจารณา 

 

จดัทาํทะเบียนประวติัพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานประกอบ

ความเห็นเพือเสนอผูบ้ริหาร

พจิารณา 

2 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

5) การพิจารณา 

 

พจิารณาอนมุตัิ 

 

7 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(1. 

ระยะเวลา : 

ไมเ่กิน 7 วนั 

นบัแต่วนัที

ยืนคาํขอ 

2. 

ผูร้บัผิดชอบ 

คือ ผูบ้ริหาร



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน 

3. กรณีมี

ขอ้ขดัขอ้ง

เกียวกับการ

พจิารณา 

ไดแ้ก ่สภาพ

ความเป็นอยู่ 

คุณสมบตัิ 

หรอืขอ้จาํกดั

ดา้น

งบประมาณ

จะแจง้

เหตขุดัขอ้งที

ไมส่ามารถ

ใหก้าร

สงเคราะหใ์ห้

ผูข้อทราบไม่

เกิน

ระยะเวลาที

กาํหนด 

) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   13 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  



ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ     

  

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอนืทีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรฐัทีมีรูปถ่าย

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) ทะเบียนบา้น

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอ้มสาํเนา 

(กรณีทผีูข้อรบั

เงินเบียยงัชีพผู ้

ประสงคข์อรบั

เงินเบียยงัชีพ

ผูส้งูอายปุระสงค์

ขอรบัเงินเบียยงั

ชีพผูส้งูอายผุ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) หนงัสือมอบ

อาํนาจ (กรณี

มอบอาํนาจให้

- 1 0 ฉบบั - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ดาํเนินการแทน)  

5) บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอนืทีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรฐั ทีมีรูป

ถ่ายพรอ้มสาํเนา

ของผูร้บัมอบ

อาํนาจ (กรณี

มอบอาํนาจให้

ดาํเนินการแทน) 

 

- 1 1 ชดุ - 

6) สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอ้มสาํเนาของ

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

(กรณีทผีูข้อรบั

เงินเบียยงัชีพผู ้

ประสงคข์อรบั

เงินเบียยงัชีพ

ผูส้งูอายปุระสงค์

ขอรบัเงินเบียยงั

ชีพผูส้งูอายผุ่าน

ธนาคารของผูร้บั

มอบอาํนาจ) 

- 1 1 ชดุ - 



 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไมม่ขีอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

             

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอ

ขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา  โทร.044-756344 

หมายเหตุ – 

                                                                                                                                                      

3) ช่องทางการร้องเรียน อบต.เมืองเกษตร  โทร.044-756344 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 



19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 24/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรอืเคลือนย้ายอาคารตามมาตรา 

32 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอใบรบัรองการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเคลือนยา้ยอาคารตามมาตรา 32 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรือทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏ

กระทรวงขอ้บญัญตัิทอ้งถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  15 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบรบัรองการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเคลือนยา้ยอาคารตาม

มาตรา 32 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร สาํเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 11:08  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี 5  ตาํบลเมอืงเกษตร   อาํเภอ

ขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสมีา   โทรศพัท์/โทรสาร  044 - 756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        



ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยืนแจง้ และเสีย

ค่าธรรมเนียม 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

ใบรบัรองการ

ก่อสรา้ง 

ดดัแปลง หรือ

เคลือนยา้ย

อาคารตาม

มาตรา 32) 

2) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ตรวจสอบนดัวนัตรวจ 

 

7 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

ใบรบัรองการ

ก่อสรา้ง 

ดดัแปลง หรือ

เคลือนยา้ย

อาคารตาม

มาตรา 32) 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

อาคารทีก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

และพิจารณาออกใบรบัรอง 

อ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารบั

ใบ น.1 

 

7 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

ใบรบัรองการ

ก่อสรา้ง 

ดดัแปลง หรือ

เคลือนยา้ย

อาคารตาม

มาตรา 32) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคาํขอ

ใบรบัรองการ

ก่อสรา้งอาคาร 

ดดัแปลง หรอื

เคลือนยา้ย

อาคาร (แบบ ข.

๖) 

- 1 0 ชดุ - 

2) ใบอนุญาต

ก่อสรา้งอาคาร

เดิมทไีดร้บั

อนญุาต หรือใบ

รบัแจง้ 

- 1 0 ชดุ - 

3) หนงัสือแสดง

ความยินยอม

จากเจา้ของ

อาคาร (กรณีผู ้

ครอบครอง

อาคารเป็นผูข้อ

อนญุาต) 

- 1 0 ชดุ - 

4) ใบรบัรองหรือ

ใบอนุญาต

เปลียนการใช้

อาคาร (เฉพาะ

กรณีทีอาคารที

ขออนุญาต

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เปลียนการใช้

ไดร้บัใบรบัรอง

หรอืไดร้บั

ใบอนุญาต

เปลียนการใช้

อาคารมาแลว้) 

5) หนงัสือรบัรอง

ของผูค้วบคุมงาน

รบัรองวา่ได้

ควบคมุงาน

เป็นไปโดย

ถกูตอ้งตามที

ไดร้บัใบอนญุาต 

- 1 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอ

ขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา  โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 



หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 24/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมอืงเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอนหรือเคลือนย้าย

อาคาร 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลง รือถอนหรือเคลือนยา้ยอาคาร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงขอ้บญัญตัิทอ้งถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  5 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลง รือถอนหรอืเคลือนยา้ย

อาคาร อบต.เมืองเกษตร สาํเนาคูมื่อประชาชน 20/08/2015 10:37  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี  5  ต.เมอืงเกษตร                 อ.

ขามสะแกแสง  จ.นครราชสมีา  โทรศพัท์ 044-756344/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)         



ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลง หรือเคลือนยา้ยอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรือถอนอาคาร (ตาม

มาตรา 22)ให ใช ได ตามระยะเวลาทีกาํหนดไว ในใบอนญุาตถ าผู ได รบัใบอนุญาตประ

สงค จะขอต ออายใุบอนุญาตจะต องยืนคาํขอก อนใบอนญุาตสินอาย ุและเมอืได ยืนคาํขอดงั

กล าวแล ว ให ดาํเนินการต อไปได จนกว าเจ าพนกังานท องถินจะสงัไม อนญุาตให

 ต ออายุใบอนุญาตนนั 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยืนขอตอ่อายใุบอนุญาต 

พรอ้มเอกสาร 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

ต่ออายุ

ใบอนุญาต) 

2) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาเอกสาร

ประกอบการขอต่ออายุ

ใบอนุญาต 

 

2 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

ต่ออายุ

ใบอนุญาต) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ตรวจสอบการดาํเนินการ

2 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

(องคก์ร

ปกครองส่วน



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตามใบอนญุาตว่าถงึ

ขนัตอนใดและแจง้ใหผุ้ข้อ

ตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 

(น.1) 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

ต่ออายุ

ใบอนญุาต) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   5 วนั 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคาํขอต่อ

อายใุบอนุญาต

ก่อสรา้งอาคาร 

ดดัแปลงอาคาร 

รือถอนอาคาร 

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เคลือนยา้ย

อาคาร ดดัแปลง

หรอืใชท้ีจอดรถ 

ทีกลบัรถและ

ทางเขา้ออกของ

รถเพือการยืน 

(แบบ ข. 5) 

2) สาํเนา

ใบอนุญาต

ก่อสรา้ง 

ดดัแปลง รอืถอน 

หรอืเคลือนยา้ย

อาคาร แลว้แต่

กรณี 

- 0 1 ชดุ - 

3) หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผูค้วบคุมงาน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

4) หนงัสือแสดง - 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ความยินยอม

ของผูค้วบคมุงาน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมู่ที  5  ต.เมืองเกษตร               

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา  โทรศพัท ์044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 



เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 24/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอเปลียนผู้ควบคุมงาน 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอเปลยีนผูค้วบคุมงาน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้ริการในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 กฏ

กระทรวงขอ้บญัญตัิทอ้งถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  5 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอเปลยีนผูค้วบคมุงาน องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร ลลิ

ตาสาํเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 11:06  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีให้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมูท่ ี5 ตาํบลเมอืงเกษตร อาํเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        



ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีผ ูได รบัใบอนุญาตจะบอกเลิกตวัผู ควบคมุงานทีได แจ งชอืไว  หรือผ ูควบคมุงานจะ

บอกเลิกการเป น ผู ควบคมุงาน ให มีหนงัสือแจ งให เจ าพนกังานท องถินทราบ ในกรณีที

มีการบอกเลิกผูค้วบคมุงานผู ได รบัใบอนุญาตต องระงบัการดาํเนินการตามทีได รบัอนุญาตไว 

ก อนจนกว าจะได มีหนงัสือแจ งชอืและส งหนงัสือแสดงความยินยอมของผู ควบคมุงานคน

ใหม ให แก เจ าพนกังานท องถินแล ว 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยืนขอเปลียนผูค้วบคมุงาน 

พรอ้มเอกสาร 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง  

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

เปลียนผู้

ควบคมุงาน) 

2) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาเอกสาร

ประกอบการขอเปลียนผู ้

ควบคมุงาน 

 

2 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

เปลียนผู้

ควบคมุงาน) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ตรวจสอบการดาํเนินการ

2 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

(องคก์ร

ปกครองส่วน



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตามใบอนญุาตว่าถงึ

ขนัตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อ

เปลียนผูค้วบคมุงานทราบ 

(น.1) 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

เปลียนผู้

ควบคมุงาน) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   5 วนั 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สาํเนาหนงัสือที

ไดแ้จง้ใหผู้้

ควบคมุงานคน

เดิมทราบว่า ได้

บอกเลกิมิใหเ้ป็น

- 0 1 ชดุ (กรณีผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตหรือใบ

รบัแจง้บอกเลิกผู้

ควบคมุงานคน

เดิมและแจง้ชือผู ้



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูค้วบคมุงาน

แลว้ พรอ้ม

หลกัฐานแสดง

การรบัทราบ ของ

ผูค้วบคมุงานคน

เดิม (แบบ น. 5) 

ควบคมุงานคน

ใหม)่ 

2) หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผูค้วบคุมงาน

คนใหม ่ตาม

มาตรา 30            

วรรคสอง (แบบ 

น. 8) 

- 1 0 ชดุ (กรณีผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตหรือใบ

รบัแจง้บอกเลิกผู้

ควบคมุงานคน

เดิมและแจง้ชือผู ้

ควบคมุงานคน

ใหม)่ 

3) สาํเนา

ใบอนุญาต

ก่อสรา้ง 

ดดัแปลง รอืถอน 

หรอืเคลือนยา้ย

อาคาร แลว้แต่

กรณี 

- 0 1 ชดุ (กรณีผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตหรือใบ

รบัแจง้บอกเลิกผู้

ควบคมุงานคน

เดิมและแจง้ชือผู ้

ควบคมุงานคน

ใหม)่ 

4) สาํเนาหนงัสือ

แจง้การบอกเลิก

ผูค้วบคมุงาน 

(แบบ น. 7) 

- 0 1 ชดุ (กรณีผูค้วบคมุ

งานคนเดิมไดแ้จง้

บอกเลกิการเป็นผู้

ควบคมุงานไวแ้ลว้

และผูไ้ดร้บั



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตหรือใบ

รบัแจง้ประสงค์

จะแจง้ชือผู ้

ควบคมุงานคน

ใหมใ่หเ้จา้

พนักงานทอ้งถิน

ทราบ) 

 

 

 

 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท ี6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณยี์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท ี6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดาํรงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 



6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มลูข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที 6) 

) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวดัอืนๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ศูนย์ดาํรงธรรมจงัหวดัประจาํจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่อืการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 20/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขออนญุาตก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏ

กระทรวงขอ้บญัญตัิทอ้งถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 21 องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร ลลิตาสาํเนาคู่มอืประชาชน 22/07/2015 10:21  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมูท่ ี5 ตาํบลเมอืงเกษตร           

อาํเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสมีา โทรศพัท์/โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)         



ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผ ูใดจะก อสร างอาคารต องได รบัใบอนุญาตจากเจ าพนกังานท องถิน โดยเจา้พนกังาน

ทอ้งถินตอ้งตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรอืมีหนงัสือแจง้คาํสงัไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ ้

ขอรบัใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั นบัแต่วนัทีไดร้บัคาํขอ ในกรณีมีเหตจุาํเป็นทีเจา้พนกังานทอ้งถินไม่

อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคาํสงัไมอ่นญุาตไดภ้ายในกาํหนดเวลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่

เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วนั แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตจุาํเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรบั

ใบอนุญาตทราบก่อนสินกาํหนดเวลา หรือตามทีไดข้ยายเวลาไวน้นัแลว้แตก่รณี 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

  1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยืนคาํขออนุญาตก่อสรา้ง

อาคาร พรอ้มเอกสาร 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

ก่อสรา้ง

อาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

ก่อสรา้ง



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ดาํเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชนท์ีดินตาม

กฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่อสรา้ง

จดัทาํผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อนืทีเกียวขอ้ง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เรืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จดัสรรทีดิน ฯ 

7 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

ก่อสรา้ง

อาคาร) 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและ

พจิารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั

ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร 

(น.1) 

 

35 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

ก่อสรา้ง

อาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 



15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคาํขอ

อนญุาตกอ่สรา้ง

อาคาร  (แบบ ข. 

1) 

- 1 0 ชดุ - 

2) โฉนดทีดิน น.ส.3 

หรอื ส.ค.1 ขนาด

เท่าตน้ฉบบัทกุ

หนา้ พรอ้ม

เจา้ของทีดินลง

นามรบัรอง

สาํเนา ทุกหนา้  

กรณีผูข้อ

อนญุาตไมใ่ช่

เจา้ของทีดินตอ้ง

มีหนงัสือยินยอม

ของเจา้ของทีดิน

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใหก้่อสรา้ง

อาคารในทีดิน 

3) ใบอนุญาตใหใ้ช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อตุสาหกรรม 

หรอืใบอนุญาตฯ 

ฉบบัตอ่อายุ หรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) 

พรอ้มเงอืนไข

และแผนผังทีดิน

แนบทา้ย (กรณี

อาคารอยูใ่นนิคม

อตุสาหกรรม) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 

4) กรณีทีมีการมอบ

อาํนาจ ตอ้งมี

หนงัสือมอบ

อาํนาจ ติดอากร

แสตมป์ ๓๐ บาท 

พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชน สาํเนา

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทะเบียนบา้น 

หรอืหนงัสือ

เดินทางของผู ้

มอบและผูร้บั

มอบอาํนาจ 

5) บตัรประจาํตวั

ประชาชน และ

สาํเนาทะเบียน

บา้นของผูมี้

อาํนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูร้บัมอบอาํนาจ

เจา้ของทีดิน 

(กรณีเจา้ของ

ทีดินเป็นนิติ

บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 

6) หนงัสือยินยอม

ใหชิ้ดเขตทีดนิ

ต่างเจา้ของ 

(กรณีกอ่สรา้ง

อาคารชิดเขต

ทีดิน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 

7) หนงัสือรบัรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคมุงาน) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็น                

ผูป้ระกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณีที

เป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

8) หนงัสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

9) แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลน 

รายการประกอบ

แบบแปลน ทีมี

ลายมือชือพรอ้ม

กบัเขียนชือตวั

บรรจง และ

คณุวฒุิ ทีอยู่ 

ของสถาปนิก 

และวิศวกร

ผูอ้อกแบบ ตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 

10) รายการคาํนวณ

โครงสรา้ง แผ่น

ปกระบุชือ

เจา้ของอาคาร 

ชืออาคาร 

สถานทกี่อสรา้ง 

ชือ คุณวฒิุ ทีอยู่ 

ของวิศวกรผู้

คาํนวณพรอ้มลง

นามทุกแผ่น          

(กรณีอาคาร

สาธารณะ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาคารพิเศษ 

อาคารทีก่อสรา้ง

ดว้ยวสัดถุาวร

และทนไฟเป็น

สว่นใหญ่) กรณี

อาคารบาง

ประเภททีตงัอยู่

ในบริเวณทีตอ้งมี

การคาํนวณให้

อาคารสามารถ

รบั

แรงสนัสะเทือน

จากแผ่นดินไหว

ได ้ตาม

กฎกระทรวง 

กาํหนดการรบั

นาํหนกั ความ

ตา้นทาน ความ

คงทนของอาคาร 

และพืนดินที

รองรบัอาคารใน

การตา้นทานแรง

แรงสนัสะเทือน

ของแผ่นดินไหว 

พ.ศ. 2540 ตอ้ง

แสดง



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รายละเอียดการ

คาํนวณ การ

ออกแบบ

โครงสรา้ง 

11) กรณีใชห้น่วยแรง

เกินกว่าค่าที

กาํหนดใน

กฎกระทรวงฉบบั

ที 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใชค้า่ fc > 

65 ksc. หรอื ค่า 

fc’ > 173.3 ksc. 

ใหแ้นบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มนัคงแข็งแรง

ของวสัดทีุรบัรอง

โดยสถาบนัที

เชือถือได ้วิศวกร

ผูค้าํนวณและผู ้

ขออนุญาต ลง

นาม 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 

12) กรณีอาคารทีเขา้

ข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที 48 พ.ศ. 2540 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตอ้งมรีะยะของ

คอนกรีตทีหุม้

เหลก็เสริม หรือ 

คอนกรีตหุม้

เหลก็ ไมน่อ้ยกวา่

ทีกาํหนดใน

กฎกระทรวง หรือ

มีเอกสารรบัรอง

อตัราการทนไฟ

จากสถาบนัที

เชือถือได้

ประกอบการขอ

อนญุาต 

13) หนงัสือยินยอม

เป็นผูค้วบคมุงาน

ของสถาปนิกผู ้

ควบคมุการ

ก่อสรา้งพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ  

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณี

อาคารทีตอ้งมี

สถาปนิกควบคมุ

งาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

14) หนงัสือยินยอม

เป็นผูค้วบคมุงาน

ของวิศวกรผู้

ควบคมุการ

ก่อสรา้งพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีอาคารที

ตอ้งมีวศิวกร

ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 

15) แบบแปลนและ

รายการคาํนวณ

งานระบบของ

อาคาร ตาม

กฎกระทรวง  

ฉบบัท ี33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

16) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ปรบัอากาศ 

17) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ไฟฟ้า 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

18) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ปอ้งกนัเพลิงไหม ้

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

19) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

บาํบดันาํเสียและ

การระบายนาํทิง 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

20) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ประปา 

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

21) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ ของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ลิฟต ์

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

 

 

 

 

 

 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 



17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท ี6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณยี์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท ี6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดาํรงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มลูข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที 6) 

) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวดัอืนๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ ((ผา่นศูนย์ดาํรงธรรมประจาํจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ตาํบลเมืองเกษตร       

อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 24/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 



(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลือนย้ายอาคาร 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขออนญุาตเคลือนยา้ยอาคาร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงขอ้บญัญตัิทอ้งถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลือนยา้ยอาคาร องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมือง

เกษตร ลลิตาสาํเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 11:17  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมูท่ ี5 ตาํบลเมอืงเกษตร           

อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา โทรศพัท์/โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)         



ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผ ูใดจะเคลอืนยา้ยอาคารต องได รบัใบอนุญาตจากเจ าพนกังานท องถิน โดยเจา้พนักงาน

ทอ้งถินตอ้งตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรอืมีหนงัสือแจง้คาํสงัไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ ้

ขอรบัใบอนุญาตทราบภายใน 45 วนั นบัแต่วนัทีไดร้บัคาํขอ ในกรณีมีเหตจุาํเป็นทีเจา้พนกังานทอ้งถินไม่

อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคาํสงัไม่อนุญาตไดภ้ายในกาํหนดเวลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่

เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วนั แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตจุาํเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรบั

ใบอนุญาตทราบก่อนสินกาํหนดเวลา หรือตามทีไดข้ยายเวลาไวน้นัแลว้แตก่รณี 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยืนขออนุญาตเคลือนยา้ย

อาคาร พรอ้มเอกสาร 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

เคลือนยา้ย

อาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

เคลือนยา้ย



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อาคาร) 

 

3) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ดาํเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชนท์ีดินตาม

กฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่อสรา้ง

จดัทาํผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อนืทีเกียวขอ้ง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เรืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จดัสรรทีดิน ฯ 

7 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

เคลือนยา้ย

อาคาร) 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและ

พจิารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั

ใบอนุญาตเคลือนยา้ย

อาคาร (น.1) 

 

35 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

เคลือนยา้ย

อาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 



 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

 

 

 

 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คาํขออนญุาต

เคลือนยา้ย

อาคาร (แบบ ข. 

2) 

- 1 0 ชดุ - 

2) โฉนดทีดิน น.ส. 

3 หรอื ส.ค.1 

ขนาดเท่า

ตน้ฉบบัทกุหนา้ 

พรอ้มเจา้ของ

ทีดินลงนาม

รบัรองสาํเนาทกุ

- 0 1 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หนา้  กรณีผูข้อ

อนญุาตไมใ่ช่

เจา้ของทีดินตอ้ง

มีหนงัสือยินยอม

ของเจา้ของทีดิน

ใหเ้คลอืนยา้ย

อาคารไปไวใ้น

ทีดิน 

3) กรณีทีมีการมอบ

อาํนาจ ตอ้งมี

หนงัสือมอบ

อาํนาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชน สาํเนา

ทะเบียนบา้น 

หรอืหนงัสือ

เดินทางของผู ้

มอบและผูร้บั

มอบอาํนาจ 

- 1 0 ชดุ - 

4) หนงัสือมอบ

อาํนาจเจา้ของ

ทีดิน (กรณีผูข้อ

อนญุาตไมใ่ช่

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจา้ของทีดิน) 

5) สาํเนาบตัร

ประชาชนและ

สาํเนาทะเบียน

ของผูมี้อาํนาจลง

นามแทนนิติ

บคุคลผูร้บัมอบ

อาํนาจเจา้ของ

ทีดิน (กรณีนิติ

บคุคลเป็น

เจา้ของทีดิน) 

- 1 0 ชดุ - 

6) หนงัสือรบัรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณีที

เป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) หนงัสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีทีเป็น

อาคารมลีกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

8) แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชดุ - 

9) รายการคาํนวณ

โครงสรา้ง พรอ้ม

ลงลายมือชือ เลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบ 

- 1 0 ชดุ - 

10) หนงัสือแสดง

ความยินยอม

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของผูค้วบคุมงาน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

11) หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผูค้วบคุมงาน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 



 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท ี6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณยี์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท ี6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดาํรงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มลูข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที 6) 

) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวดัอืนๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผา่นศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอ

ขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 



วันทพีมิพ ์ 24/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ทจีอดรถทกีลับรถ และทางเข้า - ออก

ของรถ เพอืการอืนตามมาตรา 34 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

20. ชือกระบวนงาน: การขออนญุาตดดัแปลง หรอืใชที้จอดรถทีกลบัรถ และทางเขา้ - ออกของรถ เพือ

การอนืตามมาตรา 34 

1. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

2. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

3. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

4. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

5. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

6. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงขอ้บญัญตัิทอ้งถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั  

8. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

9. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตดดัแปลง หรอืใชท้ีจอดรถทีกลบัรถ และทางเขา้ - ออก

ของรถ เพอืการอืนตามมาตรา 34 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร ลลิตาสาํเนาคู่มอืประชาชน 

22/07/2015 13:24  

10. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมูท่ี 5 ตาํบลเมอืงเกษตร 



อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา โทรศพัท์/โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

11. หลักเกณฑ ์วธีิการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ห ามมใิห เจ าของหรือผู ครอบครองอาคารทีต องมีพนืทีหรือสิงทสีร างขนึเพอืใช เป นที

จอดรถ ทีกลับรถและทางเข าออกของรถตามทีระบไุว ในมาตรา 8 (9) ดดัแปลง หรือใช หรือยินยอม

ให บคุคลอนืดดัแปลงหรือใช ทีจอดรถ ทีกลบัรถและทางเข าออกของรถนนัเพือการอนื ทงันีไม ว

 าทงัหมดหรือบางส วน เว นแต จะได รบั ใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท องถิน 

  ขอ้หา้มตามวรรคหนงึให ถือว าเป นภาระติดพนัในอสงัหาริมทรพัย นนัโดยตรงตราบทีอาคารนนั

ยงัมีอย ู ทงันีไม วา่จะมีการโอนทจีอดรถ ทีกลบัรถและทางเข าออกของรถนนัต อไปยงับคุคลอืน

หรอืไม ก็ตาม 

 

12. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยืนขออนุญาตดดัแปลง 

พรอ้มเอกสาร 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

ดดัแปลงหรอื

ใชที้จอดรถ ที

กลบัรถ และ

ทางเขา้-ออก

ของรถ เพอื



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การอืน) 

2) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

ดดัแปลงหรอื

ใชที้จอดรถ ที

กลบัรถ และ

ทางเขา้-ออก

ของรถ เพอื

การอืน) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ดาํเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชนท์ีดินตาม

กฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่อสรา้ง

จดัทาํผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อนืทีเกียวขอ้ง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เรืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จดัสรรทีดิน ฯ 

7 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมอืงเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

ดดัแปลงหรอื

ใชที้จอดรถ ที

กลบัรถ และ

ทางเขา้-ออก

ของรถ เพอื

การอืน) 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและ

พจิารณาออกใบอนุญาต 

(อ.4) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั

ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร 

(น.1) 

 

 

35 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

ดดัแปลงหรอื

ใชที้จอดรถ ที

กลบัรถ และ

ทางเขา้-ออก

ของรถ เพอื

การอืน) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนั 

 

13. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา 

) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ - 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บคุคล 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คาํขออนญุาต

ดดัแปลง หรอืใช้

ทีจอดรถ ทีกลบั

รถ และ

ทางเขา้ออกของ

รถ เพือการอืน 

(แบบ ข. 4) 

- 1 0 ชดุ - 

2) โฉนดทีดิน น.ส. 

3 หรอื ส.ค.1 

ขนาดเท่า

ตน้ฉบบัทกุหนา้

พรอ้มเจา้ของ

ทีดินลงนาม

รบัรองสาํเนาทกุ

หนา้ 

- 0 1 ชดุ - 

3) หนงัสือยินยอม

ของเจา้ของทีดิน

ทีใหใ้ชเ้ป็นทีจอด

รถ (กรณีผูข้อ

อนญุาตไมใ่ช่

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจา้ของทีดิน) 

4) หนงัสือมอบ

อาํนาจเจา้ของ

ทีดิน (กรณีผูข้อ

อนญุาตไมใ่ช่

เจา้ของทีดิน) 

- 1 0 ชดุ - 

5) สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนและ

ทะเบียนบา้นของ

ผูม้อีาํนาจลง

นามแทน    นิติ

บคุคลผูร้บัมอบ

อาํนาจเจา้ของ

ทีดิน (กรณีนิติ

บคุคลเป็น

เจา้ของทีดิน) 

- 0 1 ชดุ - 

6) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

ผูอ้อกแบบ            

และคาํนวณ 

(กรณีเป็นสิงที

สรา้งขนึเป็น

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาคารเพือใชเ้ป็น

ทีจอดรถ) 

7) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผูอ้อกแบบ 

สถาปัตยกรรม 

(กรณีทีเป็นสิงที

สรา้งขนึเป็น

อาคารเพือใชเ้ป็น

ทีจอดรถ) 

- 1 0 ชดุ - 

8) หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผูค้วบคุมงาน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

9) หนงัสือแสดง

ความยินยอม

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของผูค้วบคุมงาน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

10) แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลน และ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชดุ - 

11) รายการคาํนวณ

โครงสรา้ง พรอ้ม

ลงลายมือชือเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบ (กรณี

ทีเป็นสิงทีสรา้ง

ขึนเป็นอาคาร

เพือใชเ้ป็นทีจอด

รถ) 

- 1 0 ชดุ - 

12) สาํเนา

ใบอนุญาต

ก่อสรา้งอาคาร 

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรอืดดัแปลง

อาคาร หรือ

เคลือนยา้ย

อาคาร หรือ

เปลียนการใช้

อาคาร 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท ี6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณยี์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท ี6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดาํรงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มลูข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที 6) 

) 



2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวดัอืนๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผา่นศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการรอ้งเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที  5 ตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอ

ขามสะแแสง   จงัหวดันครราชสมีา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 24/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขออนญุาตดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงขอ้บญัญตัิทอ้งถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร ลลิตาสาํเนาคู่มอืประชาชน 22/07/2015 13:33  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมูท่ี 5 ตาํบลเมอืงเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา โทรศพัท์/โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        



ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:00 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผ ูใดจะดดัแปลงอาคารต องได รบัใบอนุญาตจากเจ าพนกังานท องถิน โดยเจา้พนกังานทอ้งถิน

ตอ้งตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้คาํสงัไม่อนญุาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรบั

ใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั นบัแต่วนัทีไดร้บัคาํขอ ในกรณีมีเหตจุาํเป็นทีเจา้พนกังานทอ้งถินไมอ่าจ

ออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมคีาํสงัไมอ่นญุาตไดภ้ายในกาํหนดเวลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไมเ่กิน 2

คราว คราวละไมเ่กิน 45วนั แตต่อ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตจุาํเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรบั

ใบอนุญาตทราบก่อนสินกาํหนดเวลา หรือตามทีไดข้ยายเวลาไวน้นัแลว้แตก่รณี 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยืนความประสงคด์ดัแปลง

อาคาร พรอ้มเอกสาร 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการขอ

อนญุาต

ดดัแปลง

อาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการขอ

อนญุาต



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ดดัแปลง

อาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ดาํเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชนท์ีดินตาม

กฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่อสรา้ง

จดัทาํผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อนืทีเกียวขอ้ง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เรืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จดัสรรทีดิน ฯ 

7 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการขอ

อนญุาต

ดดัแปลง

อาคาร) 

4) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและ

พจิารณาออกใบอนุญาต   

(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั

ใบอนุญาตดดัแปลงอาคาร 

(น.1) 

 

35 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการขอ

อนญุาต

ดดัแปลง

อาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  



ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคาํขอ

อนญุาตกอ่สรา้ง

อาคาร  (แบบ ข. 

1) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 

2) ใบอนุญาต

ก่อสรา้งอาคาร

เดิมทไีดร้บั

อนญุาต หรือใบ

รบัแจง้ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 

3) โฉนดทีดิน น.ส.3 

หรอื ส.ค.1 ขนาด

เท่าตน้ฉบบัทกุ

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หนา้ พรอ้ม

เจา้ของทีดินลง

นามรบัรอง

สาํเนา ทุกหนา้  

กรณีผูข้อ

อนญุาตไมใ่ช่

เจา้ของทีดินตอ้ง

มีหนงัสือยินยอม

ของเจา้ของทีดิน           

ใหก้่อสรา้ง

อาคารในทีดิน 

4) ใบอนุญาตใหใ้ช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อตุสาหกรรม 

หรอืใบอนุญาตฯ 

ฉบบัตอ่อายุ หรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) 

พรอ้มเงอืนไข

และแผนผังทีดิน

แนบทา้ย (กรณี

อาคารอยูใ่นนิคม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อตุสาหกรรม) 

5) กรณีทีมีการมอบ

อาํนาจ ตอ้งมี

หนงัสือมอบ

อาํนาจ ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชน สาํเนา

ทะเบียนบา้น 

หรอืหนงัสือ

เดินทางของผู ้

มอบและผูร้บั

มอบอาํนาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 

6) บตัรประจาํตวั

ประชาชน และ

สาํเนาทะเบียน

บา้นของผูมี้

อาํนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูร้บัมอบอาํนาจ

เจา้ของทีดิน 

(กรณีเจา้ของ

ทีดินเป็นนิติ

บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) หนงัสือยินยอม

ใหช้ิดเขตทีดนิ

ต่างเจา้ของ 

(กรณีกอ่สรา้ง

อาคารชิดเขต

ทีดิน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 

8) หนงัสือรบัรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็น                

ผูป้ระกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณีที

เป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 

9) หนงัสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคมุงาน) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

10) แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลน 

รายการประกอบ

แบบแปลน ทีมี

ลายมือชือพรอ้ม

กบัเขียนชือตวั

บรรจง และ

คณุวฒุิ ทีอยู่ 

ของสถาปนิก 

และวิศวกร

ผูอ้อกแบบ ตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 

11) รายการคาํนวณ

โครงสรา้ง แผ่น

ปกระบุชือ

เจา้ของอาคาร 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ชืออาคาร 

สถานทกี่อสรา้ง 

ชือ คุณวฒิุ ทีอยู่ 

ของวิศวกรผู้

คาํนวณพรอ้มลง

นามทุกแผ่น          

(กรณีอาคาร

สาธารณะ 

อาคารพิเศษ 

อาคารทีก่อสรา้ง

ดว้ยวสัดถุาวร

และทนไฟเป็น

สว่นใหญ่) กรณี

อาคารบาง

ประเภททีตงัอยู่

ในบริเวณทีตอ้งมี

การคาํนวณให้

อาคารสามารถ

รบั

แรงสนัสะเทือน

จากแผ่นดินไหว

ได ้ตาม

กฎกระทรวง 

กาํหนดการรบั

นาํหนกั ความ

ตา้นทาน ความ



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

คงทนของอาคาร 

และพืนดินที

รองรบัอาคารใน

การตา้นทานแรง

แรงสนัสะเทือน

ของแผ่นดินไหว 

พ.ศ. 2550 ตอ้ง

แสดง

รายละเอียดการ

คาํนวณ การ

ออกแบบ 

โครงสรา้ง 

 

12) กรณีใชห้น่วยแรง

เกินกว่าค่าที

กาํหนดใน

กฎกระทรวงฉบบั

ที 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใชค้า่ fc > 

65 ksc. หรอื ค่า 

fc’ > 173.3 ksc. 

ใหแ้นบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มนัคงแข็งแรง

- 

 

 

1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของวสัดทีุรบัรอง

โดยสถาบนัที

เชือถือได ้วิศวกร

ผูค้าํนวณและผู ้

ขออนุญาต ลง

นาม 

13) กรณีอาคารทีเขา้

ข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที 48 พ.ศ. 2540 

ตอ้งมรีะยะของ

คอนกรีตทีหุม้

เหลก็เสริม หรือ 

คอนกรีตหุม้

เหลก็ ไมน่อ้ยกวา่

ทีกาํหนดใน

กฎกระทรวง หรือ

มีเอกสารรบัรอง

อตัราการทนไฟ

จากสถาบนัที

เชือถือได้

ประกอบการขอ

อนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 

14) หนงัสือยินยอม

เป็นผูค้วบคมุงาน

ของสถาปนิกผู ้

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ควบคมุการ

ก่อสรา้งพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ 

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณี

อาคารทีตอ้งมี

สถาปนิกควบคมุ

งาน) 

และควบคุมงาน) 

15) หนงัสือยินยอม

เป็นผูค้วบคมุงาน

ของวิศวกรผู้

ควบคมุการ

ก่อสรา้งพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีอาคารที

ตอ้งมีวศิวกร

ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 

16) แบบแปลนและ

รายการคาํนวณ

งานระบบของ

อาคาร ตาม

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กฎกระทรวง  

ฉบบัท ี33 (พ.ศ. 

2535) 

ใหญ่พิเศษ) 

17) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ปรบัอากาศ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

18) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ไฟฟ้า 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

19) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ปอ้งกนัเพลิงไหม ้

- 1 1 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

20) หนงัสือรบัรอง - 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

บาํบดันาํเสียและ

การระบายนาํทิง 

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

21) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ประปา 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

22) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ ของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ลิฟต ์

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 



 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท ี6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณยี์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท ี6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดาํรงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มลูข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที 6) 

) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวดัอืนๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผา่นศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา โทรศพัท ์/โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 



 

วันทพีมิพ ์ 24/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขออนญุาตเปลียนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา :  พระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

กฏกระทรวงขอ้บญัญตัิทอ้งถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  25 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตเปลียนการใชอ้าคารตามมาตรา 33  องคก์ารบริหาร

สว่นตาํบลเมืองเกษตร ลลิตาสาํเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 13:47  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์การบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมูท่ี 5 ตาํบลเมอืงเกษตร อาํเภอขาม

สะแแสง จงัหวดันครราชสมีา โทรศพัท์/โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 



08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารซึงไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชป้ระสงคจ์ะใชห้รือยินยอมให้

บคุคลใดใชอ้าคารดงักลา่วเพือกิจการควบคมุการใช ้และกรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารประเภท

ควบคมุการใชส้าํหรบักิจการหนงึ หระสงคใ์ชเ้ป็นอาคารประเภทควบคุมการใชส้าํหรบัอีกกิจกรรมหนึง 

จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน หรือไดแ้จง้เจา้พนกังานทอ้งถนิทราบแลว้ 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยืนขออนุญาตเปลียนการใช้

อาคาร พรอ้มเอกสาร 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

เปลียนการใช้

อาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

5 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

เปลียนการใช้

อาคาร) 

3) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถิน 7 วนั องคก์ารบริหารส่วน (องคก์ร



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ดาํเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชนท์ีดินตาม

กฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่อสรา้ง

จดัทาํผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อนืทีเกียวขอ้ง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เรืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จดัสรรทีดิน ฯ 

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

เปลียนการใช้

อาคาร 

) 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและ

พจิารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั

ใบอนุญาตเปลียนการใช้

อาคาร (น.5) 

 

12 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะขอ

อนญุาต

เปลียนการใช้

อาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   25 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคาํขอ

อนญุาตเปลียน

การใชอ้าคาร 

(แบบ ข. 3) 

- 1 0 ชดุ - 

2) สาํเนาหรือ

ภาพถ่ายเอกสาร

แสดงการเป็น

เจา้ของอาคาร 

หรอืผูค้รอบครอง

อาคาร 

- 0 1 ชดุ - 

3) หนงัสือแสดง

ความยินยอม

จากเจา้ของ

อาคาร (กรณีผู ้

ครอบครอง

อาคารเป็นผูข้อ

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อนญุาต) 

4) ใบรบัรองหรือ

ใบอนุญาต

เปลียนการใช้

อาคาร (เฉพาะ

กรณีทีอาคารที

ขออนุญาต

เปลียนการใช้

ไดร้บัใบรบัรอง

หรอืไดร้บั

ใบอนุญาต

เปลียนการใช้

อาคารมาแลว้) 

- 1 0 ชดุ - 

5) แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลน 

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชดุ - 

6) รายการคาํนวณ

โครงสรา้ง พรอ้ม

ลงลายมือชือ เลข

ทะเบียนของ

วิศวกร 

ผูอ้อกแบบ 

(เฉพาะกรณีที

การเปลียนแปลง

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การใชอ้าคาร ทาํ

ใหมี้การ

เปลียนแปลง

นาํหนกับรรทกุ

บนพืนอาคาร

มากขนึ กวา่ที

ไดร้บัอนุญาตไว้

เดิม 

7) หนงัสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

คาํนวณ พรอ้ม

สาํเนาหรือ

ภาพถ่าย

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีทีเป็น

อาคาร มี

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภทเป็น

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม



อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท ี6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณยี์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท ี6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดาํรงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มลูข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที 6) 

) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวดัอืนๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผา่นศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 



19. หมายเหตุ 

- 

วนัทีพิมพ ์ 25/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จดัทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา สถ.

มท. 

อนมุติัโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรือถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขออนญุาตรือถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงขอ้บญัญตัิทอ้งถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตรือถอนอาคาร ตามมาตรา 22 องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร นิตยา สาํเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 14:06  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ องค์การบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร ตาํบลเมอืงเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง  จงัหวดั

นครราชสมีา 

โทรศพัท/์โทรสาร  044-756344/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        



ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผ ูใดจะรอืถอนอาคารทีมสี่วนสงูเกิน 15เมตร ซงึอยู่ห่างจากอาคารอืนหรือทีสาธารณะนอ้ยกวา่ความสงู

ของอาคาร และอาคารทีอยู่ห่างจากอาคารอืนหรือทสีาธารณะนอ้ยกว่า ๒ เมตรตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจาก

เจา้พนกังานทอ้งถิน ซงึเจา้พนกังานทอ้งถินตอ้งตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้คาํสงั

ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบภายใน 45วนั นบัแต่วนัทไีดร้บัคาํขอ ในกรณีมีเหตุ

จาํเป็นทีเจา้พนกังานทอ้งถินไมอ่าจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมคีาํสงัไม่อนญุาตไดภ้ายในกาํหนดเวลา 

ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วนั แต่ตอ้งมหีนังสือแจง้การขยายเวลาและเหตุ

จาํเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตทราบก่อนสินกาํหนดเวลา หรือตามทีไดข้ยายเวลาไวน้นัแลว้แต่

กรณี 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยืนขออนุญาตรือถอน

อาคาร พรอ้มเอกสาร 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมอืงเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

3) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ดาํเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชนท์ีดินตาม

7 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

- 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่อสรา้ง

จดัทาํผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อนืทีเกียวขอ้ง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เรืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จดัสรรทีดิน ฯ 

จงัหวดันครราชสีมา 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและ

พจิารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั

ใบอนุญาตรือถอนอาคาร 

(น.1) 

35 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั - 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชน ธรรมดา) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคาํขอ

อนญุาตรอืถอน

อาคาร  (แบบ ข. 

1) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 

2) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

ผูอ้อกแบบ

ขนัตอน วิธีการ 

และสิงป้องกนั

วสัดรุว่งหลน่ใน

การรอืถอน

อาคาร (กรณีที

เป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาด 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อยู่ในประเภท

เป็นวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

3) โฉนดทีดิน น.ส.3 

หรอื ส.ค.1 ขนาด

เท่าตน้ฉบบัทกุ

หนา้ พรอ้ม

เจา้ของทีดินลง

นามรบัรอง

สาํเนา ทุกหนา้  

กรณีผูข้อ

อนญุาตไมใ่ช่

เจา้ของทีดินตอ้ง

มีหนงัสือยินยอม

ของเจา้ของทีดิน

ใหรื้อถอนอาคาร

ในทีดิน 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 

4) ใบอนุญาตใหใ้ช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อตุสาหกรรม 

หรอืใบอนุญาตฯ 

ฉบบัตอ่อายุ หรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทีดินและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) 

พรอ้มเงอืนไข

และแผนผังทีดิน

แนบทา้ย (กรณี

อาคารอยูใ่นนิคม

อตุสาหกรรม) 

5) กรณีทีมีการมอบ

อาํนาจ ตอ้งมี

หนงัสือมอบ

อาํนาจ ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชน สาํเนา

ทะเบียนบา้น 

หรอืหนงัสือ

เดินทางของผู ้

มอบและผูร้บั

มอบอาํนาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 

6) บตัรประจาํตวั

ประชาชน และ

สาํเนาทะเบียน

บา้นของผูมี้

อาํนาจลงนาม

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แทนนิติบุคคล

ผูร้บัมอบอาํนาจ

เจา้ของทีดิน 

(กรณีเจา้ของ

ทีดินเป็นนิติ

บคุคล) 

7) กรณีทีมีการมอบ

อาํนาจ ตอ้งมี

หนงัสือมอบ

อาํนาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชน สาํเนา

ทะเบียนบา้น 

หรอืหนงัสือ

เดินทางของผู ้

มอบและผูร้บั

มอบอาํนาจบตัร

ประชาชนและ

สาํเนาทะเบียน

ของผูมี้อาํนาจลง

นามแทนนิติ

บคุคลผูร้บัมอบ

อาํนาจเจา้ของ

อาคาร (กรณี

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูข้ออนุญาต) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจา้ของอาคาร

เป็นนิติบคุคล) 

8) หนงัสือรบัรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณีที

เป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 

9) หนงัสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

10) แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลน 

รายการประกอบ

แบบแปลน ทีมี

ลายมือชือพรอ้ม

กบัเขียนชือตวั

บรรจง และ

คณุวฒุิ ทีอยู่ 

ของสถาปนิก 

และวิศวกร

ผูอ้อกแบบ ตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ

และควบคุมงาน) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 



17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่  5  ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขาม

สะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา 30290 โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวดัอืนๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผา่นศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 25/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 



คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การแจง้ก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงขอ้บญัญตัิทอ้งถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจง้ก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทวิ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เมืองเกษตร ลลิตาสาํเนาคูมื่อประชาชน 22/07/2015 14:07  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมูท่ ี5 ตาํบลเมอืงเกษตร อาํเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 /ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        



ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผ ูใดจะก อสร างอาคารโดยไม ยืนคาํขอรบัใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท องถินก็ได  โดย

การแจง้ต อเจ าพนกังานท องถินตามมาตรา 39ทวิ เมือผู้แจง้ไดด้าํเนินการแจง้ แลว้ เจา้พนกังาน

ทอ้งถินตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบทีเจา้พนกังานทอ้งถินกาํหนดเพือเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้นั

ภายในวนัทีไดร้บัแจง้ ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถินตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรือยืน

เอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามทีระบไุวใ้นมาตรา 39ทว ิใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินมอีาํนาจสงัใหผู้้

แจง้มาดาํเนินการ แกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือครบถว้นภายใน 7วนันบัแต่วนัทไีดร้บัแจง้คาํสงัดงักลา่ว และภายใน 

120วนันบัแต่วนัทีไดอ้อกใบรบัแจง้ตามมาตรา 39ทว ิหรือนบัแตว่ันทีเริมการก่อสรา้งอาคารตามทีไดแ้จง้ไว ้

ถา้เจา้พนกังานทอ้งถินไดต้รวจพบว่าการก่อสรา้งอาคารทีไดแ้จง้ไว ้แผนผงับริเวณ แบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนหรอืรายการคาํนวณของอาคารทีไดยื้นไวต้ามมาตรา 39ทว ิไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญตัิ

แห่งพระราชบญัญติัน ีกฎกระทรวง หรอืขอ้บัญญตัิทอ้งถินทีออกตามพระราชบญัญตัินี หรือกฎหมายอืนที

เกียวขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถินมีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทว ิทราบโดยเร็ว 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยืนแจง้ก่อสรา้งอาคาร จ่าย

ค่าธรรมเนียม และรบัใบรบั

แจง้ 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการ

ก่อสรา้ง

อาคาร) 

2) การพจิารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาเอกสาร

2 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

(องคก์ร

ปกครองส่วน



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประกอบการแจง้ 

 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการ

ก่อสรา้ง

อาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ดาํเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชนท์ีดินตาม

กฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่อสรา้ง

จดัทาํผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อนืทีเกียวขอ้ง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เรืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จดัสรรทีดิน ฯ 

7 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการ

ก่อสรา้ง

อาคาร) 

4) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและมี

หนงัสือแจง้ผูย้ืนแจง้ทราบ 

 

35 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการ

ก่อสรา้ง

อาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนั 



 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบการแจง้

ก่อสรา้งอาคาร

ตามทีเจา้

พนกังานทอ้งถิน

กาํหนด และ

กรอกขอ้ความให้

ครบถว้น 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง

อาคาร) 

2) โฉนดทีดิน น.ส.3 

หรอื ส.ค.1 ขนาด

เท่าตน้ฉบบัทกุ

หนา้ พรอ้ม

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง

อาคาร) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจา้ของทีดินลง

นามรบัรอง

สาํเนา ทุกหนา้  

กรณีผูแ้จง้ไมใ่ช่

เจา้ของทีดินตอ้ง

มีหนงัสือยินยอม

ของเจา้ของทีดิน           

ใหก้่อสรา้ง

อาคารในทีดิน 

3) ใบอนุญาตใหใ้ช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อตุสาหกรรม 

หรอืใบอนุญาตฯ 

ฉบบัตอ่อายุ หรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) 

พรอ้มเงอืนไข

และแผนผังทีดิน

แนบทา้ย (กรณี

อาคารอยูใ่นนิคม

อตุสาหกรรม) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง

อาคาร) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) กรณีทีมีการมอบ

อาํนาจ ตอ้งมี

หนงัสือมอบ

อาํนาจ ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชน สาํเนา

ทะเบียนบา้น 

หรอืหนงัสือ

เดินทางของผู ้

มอบและผูร้บั

มอบอาํนาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง

อาคาร) 

5) บตัรประจาํตวั

ประชาชน และ

สาํเนาทะเบียน

บา้นของผูมี้

อาํนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูร้บัมอบอาํนาจ

เจา้ของทีดิน 

(กรณีเจา้ของ

ทีดินเป็นนิติ

บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง

อาคาร) 

6) หนงัสือยินยอม

ใหชิ้ดเขตทีดนิ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ต่างเจา้ของ 

(กรณีกอ่สรา้ง

อาคารชิดเขต

ทีดิน) 

อาคาร) 

7) หนงัสือรบัรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (ระดบั

วฒิุสถาปนิก) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 

8) หนงัสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 

9) หนงัสือยินยอม

เป็นผูค้วบคมุงาน

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของวิศวกรผู้

ควบคมุการ

ก่อสรา้งพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีอาคารที

ตอ้งมีวศิวกร

ควบคมุงาน) 

10) หนงัสือยินยอม

เป็นผูค้วบคมุงาน

ของสถาปนิกผู ้

ควบคมุการ

ก่อสรา้งพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ 

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณี

อาคารทีตอ้งมี

สถาปนิกควบคมุ

งาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 

11) แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลน 

รายการประกอบ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แบบแปลน ทีมี

ลายมือชือพรอ้ม

กบัเขียนชือตวั

บรรจง และ

คณุวฒุิ ทีอยู่ 

ของสถาปนิก 

และวิศวกร

ผูอ้อกแบบ ตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที 10 

(พ.ศ.2528) 

12) รายการคาํนวณ

โครงสรา้ง แผ่น

ปกระบุชือ

เจา้ของอาคาร 

ชืออาคาร 

สถานทกี่อสรา้ง 

ชือ คุณวฒิุ ทีอยู่ 

ของวิศวกรผู้

คาํนวณพรอ้มลง

นามทุกแผ่น          

(กรณีอาคาร

สาธารณะ 

อาคารพิเศษ 

อาคารทีก่อสรา้ง

ดว้ยวสัดถุาวร

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

และทนไฟเป็น

สว่นใหญ่) กรณี

อาคารบาง

ประเภททีตงัอยู่

ในบริเวณทีตอ้งมี

การคาํนวณให้

อาคารสามารถ

รบั

แรงสนัสะเทือน

จากแผ่นดินไหว

ได ้ตาม

กฎกระทรวง 

กาํหนดการรบั

นาํหนกั ความ

ตา้นทาน ความ

คงทนของอาคาร 

และพืนดินที

รองรบัอาคารใน

การตา้นทานแรง

แรงสนัสะเทือน

ของแผ่นดินไหว 

พ.ศ. 2550 ตอ้ง

แสดง

รายละเอียดการ

คาํนวณ การ

ออกแบบ



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

โครงสรา้ง 

13) กรณีใชห้น่วยแรง

เกินกว่าค่าที

กาํหนดใน

กฎกระทรวงฉบบั

ที 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใชค้า่ fc > 

65 ksc. หรอื ค่า 

fc’ > 173.3 ksc. 

ใหแ้นบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มนัคงแข็งแรง

ของวสัดทีุรบัรอง

โดยสถาบนัที

เชือถือได ้วิศวกร

ผูค้าํนวณและผู ้

ขออนุญาต ลง

นาม 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 

14) กรณีอาคารทีเขา้

ข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที 48 พ.ศ. 2540 

ตอ้งมรีะยะของ

คอนกรีตทีหุม้

เหลก็เสริม หรือ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

คอนกรีตหุม้

เหลก็ ไมน่อ้ยกวา่

ทีกาํหนดใน

กฎกระทรวง หรือ

มีเอกสารรบัรอง

อตัราการทนไฟ

จากสถาบนัที

เชือถือได้

ประกอบการขอ

อนญุาต 

15) แบบแปลนและ

รายการคาํนวณ

งานระบบของ

อาคาร ตาม

กฎกระทรวง  

ฉบบัท ี33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

16) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ปรบัอากาศ 

(ระดบัวฒิุ

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกร) 

17) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ไฟฟ้า (ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

18) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ปอ้งกนัเพลิงไหม ้

(ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

19) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

บาํบดันาํเสียและ

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การระบายนาํทิง 

(ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

20) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ประปา (ระดบั

วฒิุวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

21) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ ของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ลิฟต ์(ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   



 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท ี6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณยี์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท ี6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดาํรงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มลูข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที 6) 

 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวดัอืนๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผา่นศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 25/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การแจง้ขุดดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  7 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจง้ขดุดิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร ลลติาสาํเนา

คู่มือประชาชน 22/07/2015 13:14  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร 85 หมูท่ ี5 ตาํบลเมอืงเกษตร อาํเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา โทรศพัท ์/โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        



ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การขุดดินทีตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถินจะตอ้งมีองคป์ระกอบทีครบถว้น ดงันี 

         1.1 การดาํเนินการขดุดินนนัจะตอ้งเป็นการดาํเนินการในทอ้งทีทีพระราชบญัญตัิการขดุดินและถม

ดินใชบ้งัคับ ไดแ้ก่ 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมอืงพทัยา 

              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถินอนืตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตงัขนึ ซงึรฐัมนตรีประกาศ

กาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

              5) บริเวณทีมพีระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมอืง 

              7) ทอ้งทีซงึรฐัมนตรีประกาศกาํหนดใหใ้ชบ้ังคบัพระราชบัญญติัการขดุดินและถมดิน (ใชก้บักรณี

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถินซงึไมอ่ยู่ในเขตควบคมุอาคารและไม่อยู่ในเขตผงัเมอืงรวม) 

         1.2 การดาํเนินการขดุดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดินคือ

ประสงคจ์ะทาํการขดุดนิโดยมีความลกึจากระดบัพืนดนิเกิน 3เมตร หรือมีพืนทีปากบ่อดินเกินหนงึหมืน

ตารางเมตร หรือมีความลกึหรือพืนทีตามทีเจา้พนักงานทอ้งถินประกาศกาํหนดโดยการประกาศของเจา้

พนกังานทอ้งถินจะตอ้งไมเ่ป็นการกระทาํทีขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารบัแจง้การขุดดิน 

 เจา้พนกังานทอ้งถินตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบทีเจา้พนกังานทอ้งถนิกาํหนด เพือเป็นหลกัฐานการแจง้

ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีไดร้บัแจง้ ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถ่กูตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินแจง้ใหแ้กไ้ขให้

ถกูตอ้งภายใน 7วนั นบัแต่วนัทีมกีารแจง้ ถา้ผูแ้จง้ไมแ่กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแต่วนัทีผูแ้จง้ไดร้บัแจง้

ใหแ้กไ้ข ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถินมีอาํนาจออกคาํสงัใหก้ารแจง้เป็นอนัสินผล กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้ง

ภายในเวลาทกีาํหนด ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินออกใบรบัแจง้ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายใน 3วนันบัแต่วนัทีไดร้บัแจง้ที

ถกูตอ้ง 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูแ้จง้ยืนเอกสารแจง้การขดุ

ดิน ตามทีกาํหนดใหเ้จา้

พนกังานทอ้งถินดาํเนินการ

ตรวจสอบขอ้มลู 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการขดุ

ดิน) 

2) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ดาํเนินการตรวจสอบและ

พจิารณา (กรณีถูกตอ้ง) 

 

5 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการขดุ

ดิน) 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินออกใบ

รบัแจง้ และแจง้ใหผู้แ้จง้มา

รบัใบรบัแจง้ 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการขดุ

ดิน) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีบคุคล

ธรรมดา)) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีนิติบคุคล)) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แผนผังบรเิวณที

ประสงคจ์ะ

ดาํเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชดุ - 

2) แผนผังแสดงเขต

ทีดินและทีดิน

บริเวณขา้งเคียง 

- 1 0 ชดุ - 

3) แบบแปลน 

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) โฉนดทีดิน น.ส.3 

หรอื ส.ค.1 ขนาด

เท่าตน้ฉบบัทกุ

หนา้ พรอ้ม

เจา้ของทีดินลง

นามรบัรอง

สาํเนาทุกหนา้ 

- 0 1 ชดุ (กรณีผูข้ออนุญาต

ไมใ่ช่เจา้ของทีดิน

ตอ้งมีหนงัสือ

ยินยอมของ

เจา้ของทีดินให้

ก่อสรา้งอาคารใน

ทีดิน) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) หนงัสือมอบ

อาํนาจกรณีให้

บคุคลอนืยืนแจง้

การขุดดิน 

- 1 0 ชดุ - 

6) หนงัสือยินยอม

ของเจา้ของทีดิน

กรณีทีดินบคุคล

อนื 

- 1 0 ชดุ - 

7) รายการคาํนวณ 

(วิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

คาํนวณ การขุด

ดินทีมคีวามลกึ

จากระดบัพืนดิน

เกิน ๓ เมตร หรือ

พืนทีปากบ่อดิน

เกิน 10,000 

ตารางเมตร ตอ้ง

เป็นผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

สาขาวิศวกรรม

โยธาไม่ตาํกวา่

ระดบัสามญั

วิศวกร กรณีการ

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ขุดดินทีมีความ

ลกึเกินสงู 20 

เมตร วิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

คาํนวณตอ้งเป็น

ผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

8) รายละเอียดการ

ติดตงัอปุกรณ์

สาํหรบัวดัการ

เคลือนตวัของดิน 

- 1 0 ชดุ (กรณีการขดุดิน

ลกึเกิน 20 เมตร) 

9) ชือผูค้วบคุมงาน 

(กรณีการขุดดิน

ลกึเกิน 3 เมตร 

หรอืมีพืนทปีาก

บอ่ดินเกิน 

10,000 ตาราง

เมตร หรือมีความ

ลกึหรือมีพืนที

ตามทีเจา้

พนกังานทอ้งถิน

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกาศกาํหนด

ผูค้วบคมุงาน

ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท ี6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณยี์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท ี6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดาํรงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มลูข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที 6) 

) 



2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวดัอืนๆรอ้งเรียนต่อผูว้่าราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผา่นศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอ

ขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

19. หมายเหตุ 

- 

วันทพีมิพ ์ 25/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งเคลือนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การแจง้เคลือนยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงขอ้บญัญตัิทอ้งถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจง้เคลือนยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทวิ องคก์ารบรหิารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร ลลิตาสาํเนาคู่มอืประชาชน 22/07/2015 14:16  

11. ช่องทางการใหบ้ริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมูท่ี 5 ตาํบลเมอืงเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา โทรศพัท์/โทรสาร 044-756344  /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด)        



ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:00 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผ ูใดจะเคลอืนยา้ยอาคารโดยไม ยืนคาํขอรบัใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท องถินก็ได  โดยการ

แจง้ต อเจ าพนกังานท องถินตามมาตรา 39ทวิ เมอืผูแ้จง้ไดด้าํเนินการแจง้ แลว้ เจา้พนกังานทอ้งถิน

ตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบทีเจา้พนกังานทอ้งถินกาํหนดเพือเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้นัภายในวนัที

ไดร้บัแจง้ ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถินตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยืนเอกสารไวไ้ม่

ถกูตอ้งหรือไมค่รบถว้นตามทีระบุไวใ้นมาตรา 39ทว ิใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินมอีาํนาจสงัใหผู้แ้จง้มา

ดาํเนินการ แกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือครบถว้นภายใน 7วนันบัแต่วนัทีไดร้บัแจง้คาํสงัดงักล่าว และภายใน 120วนั

นบัแต่วนัทีไดอ้อกใบรบัแจง้ตามมาตรา 39ทว ิหรือนบัแต่วนัทีเริมการเคลือนยา้ยอาคารตามทีไดแ้จง้ไว ้ถา้

เจา้พนกังานทอ้งถินไดต้รวจพบวา่การเคลือนยา้ยอาคารทีไดแ้จง้ไว ้แผนผงับริเวณ แบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนหรอืรายการคาํนวณของอาคารทีไดยื้นไวต้ามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญตัิ

แห่งพระราชบญัญติัน ีกฎกระทรวง หรอืขอ้บัญญตัิทอ้งถินทีออกตามพระราชบญัญตัินี หรือกฎหมายอืนที

เกียวขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถินมีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทว ิทราบโดยเร็ว 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

แจง้เคลือนยา้ยอาคาร จ่าย

ค่าธรรมเนียม และรบัใบรบั

แจง้ 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการ

เคลือนยา้ย

อาคาร) 

2) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ 2 วนั องคก์ารบริหารส่วน (องคก์ร



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 พจิารณาเอกสาร

ประกอบการแจง้ 

 

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการ

เคลือนยา้ย

อาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ดาํเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชนท์ีดินตาม

กฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่อสรา้ง

จดัทาํผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อนืทีเกียวขอ้ง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เรืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จดัสรรทีดิน ฯ 

7 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการ

เคลือนยา้ย

อาคาร) 

4) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและมี

หนงัสือแจง้ผูย้ืนแจง้ทราบ 

 

 

35 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการ

เคลือนยา้ย

อาคาร) 



ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบการแจง้

เคลือนยา้ย

อาคาร ตามทีเจา้

พนกังานทอ้งถิน

กาํหนด กรอก

ขอ้ความให้

ครบถว้น 

- 1 0 ชดุ - 

2) โฉนดทีดิน น.ส.3 

หรอื ส.ค.1 ขนาด

เท่าตน้ฉบบัทกุ

หนา้ พรอ้ม

- 0 1 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจา้ของทีดินลง

นามรบัรอง

สาํเนา ทุกหนา้

กรณีผูแ้จง้ไมใ่ช่

เจา้ของทีดินตอ้ง

มีหนงัสือยินยอม

ของเจา้ของทีดิน

ใหก้่อสรา้ง

อาคารในทีดิน 

3) กรณีทีมีการมอบ

อาํนาจ ตอ้งมี

หนงัสือมอบ

อาํนาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชน สาํเนา

ทะเบียนบา้น 

หรอืหนงัสือ

เดินทางของผู ้

มอบและผูร้บั

มอบอาํนาจ 

- 1 0 ชดุ - 

4) หนงัสือมอบ

อาํนาจเจา้ของ

ทีดิน (กรณีผูข้อ

อนญุาตไมใ่ช่

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจา้ของทีดิน) 

5) สาํเนาบตัร

ประชาชนและ

สาํเนาทะเบียน

บา้นของผูมี้

อาํนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูร้บัมอบอาํนาจ

เจา้ของทีดิน 

(กรณีนิติบคุคล

เป็นเจา้ของทีดิน) 

- 0 1 ชดุ - 

6) หนงัสือรบัรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณีที

เป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) หนงัสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

8) แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

9) รายการคาํนวณ

โครงสรา้ง พรอ้ม

ลงลายมือชือ เลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบ 

- 1 0 ชดุ - 

10) หนงัสือแสดง

ความยินยอม

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของผูค้วบคุมงาน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

11) หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผูค้วบคุมงาน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

 

 

 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 



หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท ี6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณยี์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท ี6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดาํรงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มลูข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที 6) 

) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวดัอืนๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผา่นศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา โทรศพท ์/โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

 

 

 



 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 24/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงขอ้บญัญตัิทอ้งถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล

เมืองเกษตร สาํเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 07:20  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูท่ี 5 ต.เมอืงเกษตร อ.ขามสะแกแสง 

จ.นครราชสมีา  โทรศพัท์/โทรสาร 044756344/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        



ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผ ูใดจะดดัแปลงอาคารโดยไม ยืนคาํขอรบัใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท องถินก็ได  โดยการ

แจง้ต อเจ าพนกังานท องถินตามมาตรา ๓๙ ทว ิเมอืผูแ้จง้ไดด้าํเนินการแจง้ แลว้ เจา้พนกังาน

ทอ้งถินตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบทีเจา้พนกังานทอ้งถินกาํหนดเพือเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้นั

ภายในวนัทีไดร้บัแจง้ ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถินตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรือยืน

เอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามทีระบไุวใ้นมาตรา ๓๙ ทว ิใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินมีอาํนาจสงัใหผู้ ้

แจง้มาดาํเนินการ แกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือครบถว้นภายใน ๗ วนันบัแต่วนัทไีดร้บัแจง้คาํสงัดงักลา่ว และ

ภายใน ๑๒๐ วนันบัแต่วนัทีไดอ้อกใบรบัแจง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนบัแต่วนัทีเริมการดดัแปลงอาคาร

ตามทไีดแ้จง้ไว ้ถา้เจา้พนกังานทอ้งถินไดต้รวจพบว่าการดดัแปลงอาคารทีไดแ้จง้ไว ้แผนผงับริเวณ แบบ

แปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคาํนวณของอาคารทีไดยื้นไวต้ามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมถู่กตอ้ง

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัินี กฎกระทรวง หรือขอ้บัญญัติทอ้งถินทีออกตามพระราชบญัญตัินี 

หรอืกฎหมายอืนทีเกียวขอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินมีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

ทราบโดยเร็ว 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยืนแจง้ดดัแปลงอาคาร จ่าย

ค่าธรรมเนียม และรบัใบรบั

แจง้ 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการ

ดดัแปลง

อาคาร) 

2) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ 2 วนั องคก์ารบริหารส่วน (องคก์ร



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 พจิารณาเอกสาร

ประกอบการแจง้ 

 

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการ

ดดัแปลง

อาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ดาํเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชนท์ีดินตาม

กฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่อสรา้ง

จดัทาํผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อนืทีเกียวขอ้ง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เรืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จดัสรรทีดิน ฯ 

7 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการ

ดดัแปลง

อาคาร) 

4) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและมี

หนงัสือแจง้ผูย้ืนแจง้ทราบ 

 

 

35 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการ

ดดัแปลง

อาคาร) 



ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบการแจง้

ดดัแปลงอาคาร

ตามทีเจา้

พนกังานทอ้งถิน

กาํหนด และ

กรอกขอ้ความให้

ครบถว้น 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ดดัแปลง

อาคาร) 

2) ใบอนุญาตหรือ

ใบรบัแจง้

ก่อสรา้งอาคาร

เดิมทไีดร้บั

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ดดัแปลง

อาคาร) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อนญุาต 

3) โฉนดทีดิน น.ส.3 

หรอื ส.ค.1 ขนาด

เท่าตน้ฉบบัทกุ

หนา้ พรอ้ม

เจา้ของทีดินลง

นามรบัรอง

สาํเนา ทุกหนา้  

กรณีผูแ้จง้ไมใ่ช่

เจา้ของทีดินตอ้ง

มีหนงัสือยินยอม

ของเจา้ของทีดิน

ใหก้่อสรา้ง

อาคารในทีดิน 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ดดัแปลง

อาคาร) 

4) ใบอนุญาตใหใ้ช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อตุสาหกรรม 

หรอืใบอนุญาตฯ 

ฉบบัตอ่อายุ หรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) 

พรอ้มเงอืนไข

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ดดัแปลง

อาคาร) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

และแผนผังทีดิน

แนบทา้ย (กรณี

อาคารอยูใ่นนิคม

อตุสาหกรรม) 

5) กรณีทีมีการมอบ

อาํนาจ ตอ้งมี

หนงัสือมอบ

อาํนาจ ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชน สาํเนา

ทะเบียนบา้น 

หรอืหนงัสือ

เดินทางของผู ้

มอบและผูร้บั

มอบอาํนาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ดดัแปลง

อาคาร) 

6) บตัรประจาํตวั

ประชาชน และ

สาํเนาทะเบียน

บา้นของผูมี้

อาํนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูร้บัมอบอาํนาจ

เจา้ของทีดิน 

(กรณีเจา้ของ

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ดดัแปลง

อาคาร) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทีดินเป็นนิติ

บคุคล) 

7) หนงัสือยินยอม

ใหชิ้ดเขตทีดนิ

ต่างเจา้ของ 

(กรณีกอ่สรา้ง

อาคารชิดเขต

ทีดิน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ดดัแปลง

อาคาร) 

8) หนงัสือรบัรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (ระดบั

วฒิุสถาปนิก) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 

9) หนงัสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(ระดบัวฒิุ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกร) 

10) หนงัสอืยินยอม

เป็นผูค้วบคมุงาน

ของวิศวกรผู้

ควบคมุการ

ก่อสรา้งพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีอาคารที

ตอ้งมีวศิวกร

ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 

11) หนงัสือยินยอม

เป็นผูค้วบคมุงาน

ของสถาปนิกผู ้

ควบคมุการ

ก่อสรา้งพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณี

อาคารทีตอ้งมี

สถาปนิกควบคมุ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

งาน) 

12) แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลน 

รายการประกอบ

แบบแปลน ทีมี

ลายมือชือพรอ้ม

กบัเขียนชือตวั

บรรจง และ

คณุวฒุิ ทีอยู่ 

ของสถาปนิก 

และวิศวกร

ผูอ้อกแบบ ตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 

13) รายการคาํนวณ

โครงสรา้ง แผ่น

ปกระบุชือ

เจา้ของอาคาร 

ชืออาคาร 

สถานทกี่อสรา้ง 

ชือ คุณวฒิุ ทีอยู่ 

ของวิศวกรผู้

คาํนวณพรอ้มลง

นามทุกแผ่น          

(กรณีอาคาร

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สาธารณะ 

อาคารพิเศษ 

อาคารทีก่อสรา้ง

ดว้ยวสัดถุาวร

และทนไฟเป็น

สว่นใหญ่) กรณี

อาคารบาง

ประเภททีตงัอยู่

ในบริเวณทีตอ้งมี

การคาํนวณให้

อาคารสามารถ

รบั

แรงสนัสะเทือน

จากแผ่นดินไหว

ได ้ตาม

กฎกระทรวง 

กาํหนดการรบั

นาํหนกั ความ

ตา้นทาน ความ

คงทนของอาคาร 

และพืนดินที

รองรบัอาคารใน

การตา้นทานแรง

แรงสนัสะเทือน

ของแผ่นดินไหว 

พ.ศ. 2550 ตอ้ง



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แสดง

รายละเอียดการ

คาํนวณ การ

ออกแบบ

โครงสรา้ง 

14) กรณีใชห้น่วยแรง

เกินกว่าค่าที

กาํหนดใน

กฎกระทรวงฉบบั

ที 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใชค้า่ fc > 

65 ksc. หรอื ค่า 

fc’ > 173.3 ksc. 

ใหแ้นบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มนัคงแข็งแรง

ของวสัดทีุรบัรอง

โดยสถาบนัที

เชือถือได ้วิศวกร

ผูค้าํนวณและผู ้

ขออนุญาต ลง

นาม 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 

15) กรณีอาคารทีเขา้

ข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบบั

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ที 48 พ.ศ. 2540 

ตอ้งมรีะยะของ

คอนกรีตทีหุม้

เหลก็เสริม หรือ 

คอนกรีตหุม้

เหลก็ ไมน่อ้ยกวา่

ทีกาํหนดใน

กฎกระทรวง หรือ

มีเอกสารรบัรอง

อตัราการทนไฟ

จากสถาบนัที

เชือถือได้

ประกอบการขอ

อนญุาต 

16) แบบแปลนและ

รายการคาํนวณ

งานระบบของ

อาคาร ตาม

กฎกระทรวง  

ฉบบัท ี33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

17) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูอ้อกแบบระบบ

ปรบัอากาศ 

(ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

18) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ไฟฟ้า (ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

19) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ปอ้งกนัเพลิงไหม ้

(ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

20) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

บาํบัดนาํเสียและ

การระบายนาํทิง 

(ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

21) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ประปา (ระดบั

วฒิุวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

22) หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ ของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ลิฟต ์(ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีตอ้งยืน

เพิมเติมสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู 

หรอือาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม



อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท ี6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณยี์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท ี6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดาํรงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มลูข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที 6) 

) 

 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวดัอืนๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผา่นศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ต.เมอืงเกษตร อ.ขาม

สะแกแสง จ.นครราชสีมา  โทรศพัท/์โทรสาร 044756344 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ต.เมอืงเกษตร อ.ขาม

สะแกแสง จ.นครราชสีมา  โทรศพัท/์โทรสาร 044756344 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 



เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 25/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การแจง้ถมดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  7 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจง้ถมดิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร  สาํเนาคู่มือ

ประชาชน 21/07/2015 14:04  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่ว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูท่ี 5 ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขาม

สะแกแสง  จงัหวดันครราชสมีา  โทรศพัท์ 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)         

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 



หมายเหตุ – 

 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การถมดินทีตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถินจะตอ้งมอีงคป์ระกอบทีครบถว้น ดงันี 

         1.1การดาํเนินการถมดินนนัจะตอ้งเป็นการดาํเนินการในทอ้งทีทีพระราชบัญญัติการขดุดินและถม

ดินใชบ้งัคับ ไดแ้ก่ 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมอืงพทัยา 

              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถินอนืตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตงัขนึ ซงึรฐัมนตรีประกาศ

กาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

              5) บริเวณทีมพีระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมอืง 

              7) ทอ้งทีซงึรฐัมนตรีประกาศกาํหนดใหใ้ชบ้ังคบัพระราชบญัญัติการขดุดินและถมดิน (ใชก้บักรณี

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถินซงึไมอ่ยู่ในเขตควบคมุอาคารและไม่อยู่ในเขตผงัเมอืงรวม) 

         1.2การดาํเนินการถมดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตัิการขุดดินและถมดินคือ

ประสงคจ์ะทาํการถมดินโดยมีความสงูของเนินดินเกินกว่าระดบัทีดินต่างเจา้ของทีอยู่ขา้งเคียง และมีพืนที

เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพืนทีเกินกวา่ทีเจา้พนกังานทอ้งถินประกาศกาํหนด ซงึการประกาศของเจา้

พนกังานทอ้งถินจะตอ้งไมเ่ป็นการขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญัติการขดุดินและถมดิน 

     2. การพิจารณารบัแจง้การถมดิน 

 เจา้พนกังานทอ้งถินตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบทีเจา้พนกังานทอ้งถินกาํหนด เพือเป็นหลกัฐานการแจง้

ภายใน 7วนั นบัแต่วนัทีไดร้บัแจง้ ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถ่กูตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินแจง้ใหแ้กไ้ขให้

ถกูตอ้งภายใน 7วนั นบัแต่วนัทีมกีารแจง้ ถา้ผูแ้จง้ไมแ่กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแต่วนัทีผูแ้จง้ไดร้บัแจง้

ใหแ้กไ้ข ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินมีอาํนาจออกคาํสงัใหก้ารแจง้เป็นอนัสินผล กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้ง

ภายในเวลาทกีาํหนด ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินออกใบรบัแจง้ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายใน 3วนันบัแต่วนัทีไดร้บัแจง้ที

ถกูตอ้ง 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูแ้จง้ยืนเอกสารแจง้การถม

ดิน ตามทีกาํหนดใหเ้จา้

พนกังานทอ้งถินดาํเนินการ

ตรวจสอบขอ้มลู 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการถม

ดิน) 

2) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ดาํเนินการตรวจสอบและ

พจิารณา (กรณีถูกตอ้ง) 

 

5 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการถม

ดิน) 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินออกใบ

รบัแจง้ และแจง้ใหผู้แ้จง้มา

รบัใบรบัแจง้ 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการถม

ดิน) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แผนผังบรเิวณที

ประสงคจ์ะ

ดาํเนินการถมดิน 

- 1 0 ชดุ - 

2) แผนผังแสดงเขต

ทีดินและทีดิน

บริเวณขา้งเคียง 

- 1 0 ชดุ - 

3) แบบแปลน 

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) โฉนดทีดิน น.ส.3 

หรอื ส.ค.1 ขนาด

เท่าตน้ฉบบัทกุ

หนา้ พรอ้ม

เจา้ของทีดินลง

นามรบัรอง

สาํเนา ทุกหนา้ 

- 0 1 ชดุ (กรณีผูข้ออนุญาต

ไมใ่ช่เจา้ของทีดิน

ตอ้งมีหนงัสือ

ยินยอมของ

เจา้ของทีดินให้

ก่อสรา้งอาคารใน

ทีดิน) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) หนงัสือมอบ

อาํนาจกรณีให้

บคุคลอืนยืนแจง้

การถมดิน 

- 1 0 ชดุ - 

6) หนงัสือยินยอม

ของเจา้ของทีดิน

กรณีทีดินบคุคล

อนื 

- 1 0 ชดุ - 

7) รายการคาํนวณ 

(กรณีการถมดิน

ทีมพืีนทีของเนิน

ดินติดตอ่เป็นผืน

เดียวกนัเกิน 

2,000 ตาราง

เมตร และมี

ความสงูของเนิน

ดินตงัแต ่2 เมตร

ขึนไป วศิวกร

ผูอ้อกแบบและ

คาํนวณตอ้งเป็น

ผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

สาขาวิศวกรรม

โยธา ไมต่าํกว่า

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ระดบัสามญั

วิศวกร กรณีพนืที

เกิน 2,000 

ตารางเมตรและ

มีความสงูของ

เนินดนิเกิน 5 

เมตร วิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

คาํนวณตอ้งเป็น

ผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

สาขาวิศวกรรม

โยธา ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

8) ชือผูค้วบคุมงาน 

(กรณีการถมดิน

ทีมพืีนทีของเนิน

ดินติดตอ่เป็นผืน

เดียวกนัเกิน 

2,000 ตาราง

เมตร และมี

ความสงูของเนิน

ดินตงัแต ่2 เมตร

ขึนไป ตอ้งเป็นผู ้

- 1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไดร้บัใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

9) 
ชือและทีอยู่ของผู้

แจง้การถมดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ -  

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท ี6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณยี์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท ี6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดาํรงธรรม กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตงัอยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มลูข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ผูว้า่ราชการจังหวดั 

หมายเหตุ (ผา่นศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอ

ขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา  โทรศพัท ์044-756344 



หมายเหตุ (ททีาํการองคก์ารบริหารสว่่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูท่ี 5 ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอขาม

สะแกแสง  จงัหวดันครราชสมีา  โทรศพัท์ 044-756344) 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ต.เมืองเกษตร                  

อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา  โทรศพัท/์โทรสาร 044756344 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 25/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งรือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การแจง้รือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงขอ้บญัญตัิทอ้งถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  15 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจง้รอืถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เมืองเกษตร สาํเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 06:26  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูท่ี 5 ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 /ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)          



ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผ ูใดจะรอืถอนอาคาร ทีมีสว่นสงูเกิน 15เมตร ซงึอยู่ห่างจากอาคารอืนหรือทสีาธารณะนอ้ยกวา่ความสงู

ของอาคาร และอาคารทีอยู่ห่างจากอาคารอืนหรือทสีาธารณะนอ้ยกว่า 2เมตร โดยไม ยืนคาํขอรบั

ใบอนุญาตจากเจ าพนกังานท องถิน ก็ได  โดยการแจง้ต อเจ าพนกังานท องถิน ตามมาตรา 

39ทว ิเมอืผูแ้จง้ไดด้าํเนินการแจง้แลว้ เจา้พนักงานทอ้งถินตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบทีเจา้พนกังาน

ทอ้งถินกาํหนดเพอืเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้นัภายในวนัทีไดร้บัแจง้ ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถิน

ตรวจพบในภายหลงัว่าผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรือยืนเอกสารไวไ้มถู่กตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามทีระบไุวใ้นมาตรา 

39ทว ิใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินมอีาํนาจสงัใหผู้แ้จง้มาดาํเนินการ แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรือครบถว้นภายใน 7วนั

นบัแต่วนัทีไดร้บัแจง้คาํสงัดงักลา่ว และภายใน 120วนั นบัแต่วนัทีไดอ้อกใบรบัแจง้ตามมาตรา 39ทว ิหรือ

นบัแต่วนัทีเริมการรอืถอนอาคารตามทีไดแ้จง้ไว ้ถา้เจา้พนกังานทอ้งถินไดต้รวจพบว่าการรอืถอนอาคารที

ไดแ้จง้ไว ้แผนผงับริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคาํนวณของอาคารทีไดยื้นไว้

ตามมาตรา 39ทว ิไม่ถกูตอ้งตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัินี กฎกระทรวง หรอืขอ้บัญญติัทอ้งถินที

ออกตามพระราชบัญญตัินี หรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินมีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้ ้

แจง้ตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยืนแจง้รอืถอนอาคาร จ่าย

ค่าธรรมเนียม และรบัใบรบั

แจง้ 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการรือ

ถอนอาคาร) 

2) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ 2 วนั องคก์ารบริหารส่วน (องคก์ร



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 พจิารณาเอกสาร

ประกอบการแจง้ 

 

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการรือ

ถอนอาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พจิารณาแบบแปลน และ

พจิารณารบัรองการแจง้ 

และมีหนงัสือแจง้ผูยื้นแจง้

ทราบ 

 

12 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน ใน

พนืทีทีจะ

ดาํเนินการรือ

ถอนอาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 



15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบการแจง้รือ

ถอนอาคาร

ตามทีเจา้

พนกังานทอ้งถิน

กาํหนด และ

กรอกขอ้ความให้

ครบถว้น 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้รอืถอน

อาคาร) 

2) หนงัสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ

ขนัตอนและสิง

ปอ้งกนัวสัดหุลน่

ในการ     รอืถอน

อาคาร (กรณี

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาด อยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้รอืถอน

อาคาร) 

3) โฉนดทีดิน น.ส.3 

หรอื ส.ค.1 ขนาด

เท่าตน้ฉบบัทกุ

หนา้ พรอ้ม

เจา้ของทีดินลง

นามรบัรอง

สาํเนา ทุกหนา้  

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้รอืถอน

อาคาร) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กรณีผูข้อ

อนญุาตไมใ่ช่

เจา้ของทีดินตอ้ง

มีหนงัสือยินยอม

ของเจา้ของทีดิน

ใหรื้อถอนอาคาร

ในทีดิน 

4) ใบอนุญาตใหใ้ช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อตุสาหกรรม 

หรอืใบอนุญาตฯ 

ฉบบัตอ่อายุ หรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) 

พรอ้มเงอืนไข

และแผนผังทีดิน

แนบทา้ย (กรณี

อาคารอยูใ่นนิคม

อตุสาหกรรม) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้รอืถอน

อาคาร) 

5) กรณีทีมีการมอบ

อาํนาจ ตอ้งมี

หนงัสือมอบ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้รอืถอน



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาํนาจ ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชน สาํเนา

ทะเบียนบา้น 

หรอืหนงัสือ

เดินทางของผู ้

มอบและผูร้บั

มอบอาํนาจ 

อาคาร) 

6) บตัรประจาํตวั

ประชาชน และ

สาํเนาทะเบียน

บา้นของผูมี้

อาํนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูร้บัมอบอาํนาจ

เจา้ของทีดิน 

(กรณีเจา้ของ

ทีดินเป็นนิติ

บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้รอืถอน

อาคาร) 

7) หนงัสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

8) หนงัสือยินยอม

เป็นผูค้วบคมุงาน

ของวิศวกรผู้

ควบคมุการรือ

ถอนพรอ้มสาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีอาคารที

ตอ้งมีวศิวกร

ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 

9) แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลน 

รายการประกอบ

แบบแปลน ทีมี

ลายมือชือพรอ้ม

กบัเขียนชือตวั

บรรจง และ

คณุวฒุิ ทีอยู่ 

ของสถาปนิก 

และวิศวกร

ผูอ้อกแบบ ตาม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กฎกระทรวงฉบบั

ที 10 

(พ.ศ.2528) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท ี6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณยี์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท ี6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดาํรงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ เรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็(ตงัอยู่ ณ ศนูย์บริการขอ้มลูข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวดัอืนๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผา่นศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดั ทกุจงัหวดั 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ต.เมอืงเกษตร อ.ขาม



สะแกแสง จ.นครราชสีมา  โทรศพัท/์โทรสาร 044756344 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

 

 

วันทพีมิพ ์ 25/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 
 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบยีนและยืนคาํขอรับเงินเบยีความพิการ 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงนิเบียความพกิาร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขนึทะเบียน  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบียความพิการใหค้นพกิารขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถนิ พ.ศ. 2553 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียความพิการ องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลเมืองเกษตร  กฤษณา สาํเนาคูมื่อประชาชน 21/07/2015 14:05  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูท่ี 5  ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขาม

สะแกแสง  จงัหวดันครราชสมีา  โทรศพัท์/โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)         

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 



 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบียความพิการใหค้นพิการขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน 

 พ.ศ.2553 กาํหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใหค้นพิการ ลงทะเบียนและยืนคาํขอรบั

เงินเบียความพิการ 

 ในปีงบประมาณถดัไป ณ ทีทาํการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีตนมีภมิูลาํเนา หรือสถานทีที

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถินกาํหนด 

 หลกัเกณฑ ์

     ผูม้สีิทธิจะไดร้บัเงินเบียความพกิาร ตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี 

 1. มสีญัชาติไทย 

 2. มีภมิูลาํเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตามทะเบียนบา้น 

 3.มีบตัรประจาํตวัคนพกิารตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสริมการคณุภาพชีวิตคนพิการ 

 4.ไมเ่ป็นบคุคลซงึอยู่ในความอปุการของสถานสงเคราะหข์องรฐั 

ในการยืนคาํขอลงทะเบียนรบัเงินเบียความพิการ คนพกิารหรอืผูด้แูลคนพิการจะตอ้งแสดงความ

ประสงคข์อรบัเงินเบียความพิการโดยรบัเงินสดดว้ยตนเอง หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารใน

นามคนพิการหรือผูด้แูลคนพิการ ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพิ้ทกัษ ์ผูอ้นบุาล แลว้แตก่รณี 

ในกรณีทีคนพิการเป็นผูเ้ยาวซ์ึงมีผูแ้ทนโดยชอบ คนเสมือนไรค้วามสามารถหรอืคนไรค้วามสามารถ ให้

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพิ้ทกัษ ์หรือผูอ้นบุาล แลว้แต่กรณี ยืนคาํขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็น

ผูแ้ทนดงักล่าว 

 วิธีการ 

    1. คนพิการทีจะมีสิทธิรบัเงินเบียความพิการในปีงบประมาณถดัไป ใหค้นพกิาร หรือผูดู้แลคนพิการ 

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพิ้ทกัษ์ ผูอ้นุบาล แลว้แต่กรณี ยืนคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่อ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถินณ สถานทแีละภายในระยะเวลา ทีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถินประกาศ

กาํหนด 

    2.กรณีคนพิการทีไดร้บัเงินเบียความพิการจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในปีงบประมาณทีผ่านมา 

ใหถื้อว่าเป็นผูไ้ดล้งทะเบียนและยืนคาํขอรบัเบียความพิการตามระเบียบนีแลว้ 

    3. กรณีคนพิการทีมสีิทธิไดร้บัเบียความพิการไดย้า้ยทีอยู่ และยงัประสงคป์ระสงคจ์ะรบัเงนิเบีย

ความพกิารตอ้งไปแจง้ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินแห่งใหมที่ตนยา้ยไป 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูท้ปีระสงคจ์ะขอรบัเบีย

ความพิการใน

ปีงบประมาณถัดไป                 

หรอืผูร้บัมอบอาํนาจ ยืนคาํ

ขอ พรอ้มเอกสารหลกัฐาน 

และเจา้หนา้ทีตรวจสอบคาํ

รอ้งขอลงทะเบียน และ

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

 

20 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(1. ระยะเวลา 

: 20 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที

ใหบ้ริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ 

คือ เทศบาล

.....(ระบ)ุ / 

องคก์ารบริหาร

สว่นตาํบล

.....(ระบ)ุ / 

เมืองพทัยา) 

2) การพิจารณา 

 

ออกใบรบัลงทะเบียน ตาม

แบบยืนคาํขอลงทะเบียนให้

ผูข้อลงทะเบียน 

 

10 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(1. ระยะเวลา 

: 10 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที

ใหบ้ริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ 

คือ เทศบาล

.....(ระบ)ุ / 

องคก์ารบริหาร

สว่นตาํบล

.....(ระบ)ุ / 

เมืองพทัยา) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 นาที 



 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวัคน

พิการตาม

กฎหมายว่าดว้ย 

การสง่เสริมการ

คณุภาพชีวิตคน

พิการพรอ้ม

สาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) ทะเบียนบา้น

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอ้มสาํเนา 

(กรณีทผีูข้อรบั

เงินเบียความ

พิการประสงค์

ขอรบัเงินเบียยงั

ชีพผูส้งูอายผุ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอนืทีออก

- 1 1 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

โดยหน่วยงาน

ของรฐัทีมีรูปถ่าย

พรอ้มสาํเนาของ

ผูด้แูลคนพิการ 

ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรม ผูพิ้ทกัษ์ ผู ้

อนบุาล แลว้แต่

กรณี (กรณียืนคาํ

ขอแทน) 

5) สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอ้มสาํเนาของ

ผูด้แูลคนพิการ 

ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรม ผูพิ้ทกัษ์ ผู ้

อนบุาล แลว้แต่

กรณี (กรณีทีคน

พิการเป็นผูเ้ยาว์

ซงึมีผูแ้ทนโดย

ชอบ คนเสมอืน

ไรค้วามสามารถ 

หรอืคนไร้

ความสามารถ 

ใหผู้แ้ทนโดยชอบ

ธรรม ผูพิ้ทกัษ์ 

หรอืผูอ้นบุาล 

- 1 1 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แลว้แตก่รณีการ

ยืนคาํขอแทน

ตอ้งแสดง

หลกัฐานการเป็น

ผูแ้ทนดงักล่าว) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไมม่ขีอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5  ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอ

ขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา  โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ต.เมอืงเกษตร อ.ขาม

สะแกแสง จ.นครราชสีมา  โทรศพัท/์โทรสาร 044756344 

หมายเหตุ (ททีาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูท่ี 5 ต.เมอืงเกษตร อ.ขามสะแกแสง       จ.

นครราชสมีา  โทรศพัท์/โทรสาร 044756344) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 



เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอลงทะเบียนรบัเงินเบียความพิการ 

- 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 25/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบยีนและยืนคาํขอรับเงินเบยียงัชพีผู้สูงอายุ 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงนิเบียยงัชีพผูส้งูอาย ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขนึทะเบียน  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบียยงัชพีผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ 

พ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอายุ  องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลเมืองเกษตร กฤษณา สาํเนาคูมื่อประชาชน 21/07/2015 13:04  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี  5  ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอ

ขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสมีา  โทรศพัท์/โทรสาร  044-756344/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 

 

 



12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบียยงัชีพผูส้งูอายขุององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน พ.ศ. 2552 กาํหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจิกายนของทกุปี ใหผู้ที้จะมีอายุครบหกสิบปี

บริบูรณข์นึไปในปีงบประมาณถดัไป และมีคุณสมบติัครบถว้นมาลงทะเบียน และยืนคาํขอรบัเงินเบีย

ยงัชีพผูส้งูอายุดว้ยตนเองตอ่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีตนมภีูมลิาํเนา ณ สาํนกังานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินหรือสถานทีทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินกาํหนด 

 หลกัเกณฑ ์

    1.มีสญัชาตไิทย 

    2.มีภมิูลาํเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตามทะเบียนบา้น 

    3.มีอายหุกสิบปีบริบรูณข์นึไป ซงึไดล้งทะเบียน และยืนคาํขอรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอายุตอ่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน 

    4.ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัสวสัดิการหรือสิทธิประโยชนอื์นใดจากหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกิจ หรอืองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน ไดแ้ก่ ผูร้บับาํนาญ เบียหวดับาํนาญพิเศษ หรือเงนิอืนใดในลกัษณะเดียวกนั 

ผูส้งูอายทุีอยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรฐัหรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ผูไ้ดร้บัเงินเดือน คา่ตอบแทน 

รายไดป้ระจาํ หรือผลประโยชนอ์ย่างอืนทรีฐัหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจดัใหเ้ป็นประจาํ ยกเวน้ผู ้

พกิารและผูป่้วยเอดสต์ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือการยงัชีพของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน พ.ศ. 2548 

    ในการยืนคาํขอรบัลงทะเบียนรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอายุ ผูส้งูอายุจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบั

เงินเบียยงัชีพผูส้งูอายุโดยวิธีใดวิธีหนงึ ดงัตอ่ไปนี 

       1.รบัเงินสดดว้ยตนเอง หรือรบัเงินสดโดยบุคคลทีไดร้บัมอบอาํนาจจากผูมี้สิทธิ 

       2.โอนเงินเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิ หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนาม

บคุคลทีไดร้บัมอบอาํนาจจากผูม้สิีทธิ 

 วิธีการ 

     1.ผูท้ีจะมสีิทธิรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถัดไป ยืนคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสาร

หลกัฐานต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ณ สถานทีและภายในระยะเวลาทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

ประกาศกาํหนดดว้ยตนเอง หรือมอบอาํนาจใหผู้อื้นดาํเนินการได ้

     2.กรณีผูส้งูอายทุไีดร้บัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอายุจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในปีงบประมาณทีผ่าน

มา ใหถ้ือวา่เป็นผูไ้ดล้งทะเบียน และยืนคาํขอรบัเบียยงัชีพผูส้งูอายุตามระเบียบนีแลว้ 

     3.กรณีผูส้งูอายทุีมีสิทธิไดร้บัเบียยงัชีพยา้ยทีอยู่ และยงัประสงคจ์ะรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอายุ ตอ้งไป

แจง้ต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถินแห่งใหมท่ีตน  ยา้ยไป 

 



 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูท้ปีระสงคจ์ะขอรบัเบียยงั

ชีพผูสู้งอาย ุใน

ปีงบประมาณถัดไป          

หรอืผูร้บัมอบอาํนาจ ยืนคาํ

ขอพรอ้มเอกสารหลกัฐาน 

และเจา้หนา้ทีตรวจสอบคาํ

รอ้งขอลงทะเบียน และ

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

20 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(1. ระยะเวลา 

: 20 นาที ) 

2) การพิจารณา 

 

ออกใบรบัลงทะเบียนตาม

แบบยืนคาํขอลงทะเบียนให ้

ผูข้อลงทะเบียนหรอืผูร้บั

มอบอาํนาจ 

10 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(1. ระยะเวลา 

: 10 นาที ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 นาที 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั - 1 1 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชนหรือ

บตัรอนืทีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรฐัทีมีรูปถ่าย

พรอ้มสาํเนา 

2) ทะเบียนบา้น

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) สมดุบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพรอ้ม

สาํเนา (กรณีทีผู ้

ขอรบัเงินเบียยงั

ชีพ ผูป้ระสงค์

ขอรบัเงินเบียยงั

ชีพผูส้งูอายุ

ประสงคข์อรบั

เงินเบียยงัชีพ

ผูส้งูอายผุ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) หนงัสือมอบ

อาํนาจ (กรณี

มอบอาํนาจให้

ดาํเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอนืทีออกให้

- 1 1 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

โดยหน่วยงาน

ของรฐัทีมีรูปถ่าย

พรอ้มสาํเนาของ

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

(กรณีมอบ

อาํนาจให้

ดาํเนินการแทน) 

6) สมดุบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพรอ้ม

สาํเนาของผูร้บั

มอบอาํนาจ 

(กรณีผูข้อรบัเงนิ

เบียยงัชีพผู้

ประสงคข์อรบั

เงินเบียยงัชีพ

ผูส้งูอายปุระสงค์

ขอรบัเงินเบียยงั

ชีพผูส้งูอายผุ่าน

ธนาคารของผูร้บั

มอบอาํนาจ) 

- 1 1 ชดุ - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 



 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไมม่ขีอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมู่ที  5  ตาํบลเมืองเกษตร    

อาํเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา  โทรศพัท/์โทรสาร  044-756344 

หมายเหตุ – 

 

2) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ต.เมอืงเกษตร                  

อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา  โทรศพัท/์โทรสาร 044756344 

หมายเหตุ (ททีาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูท่ี 5 ต.เมอืงเกษตร อ.ขามสะแกแสง       จ.

นครราชสมีา  โทรศพัท์/โทรสาร 044756344) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูที่ 5 ต.เมอืงเกษตร                   

อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา  โทรศพัท/์โทรสาร 044756344 

หมายเหตุ (ททีาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูท่ี 5 ต.เมอืงเกษตร อ.ขามสะแกแสง        

จ.นครราชสมีา  โทรศพัท์/โทรสาร 044756344) 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอลงทะเบียนรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอาย ุ

- 

 

 

 

 



19. หมายเหตุ 

- 

วันทพีมิพ ์ 25/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีป้าย 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การรบัชาํระภาษีป้าย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

    1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาํเนาคู่มือประชาชน 20/08/2015 10:43  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี  5  ต.เมอืงเกษตร                  

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสมีา  โทร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 



 ตามพระราชบญัญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีหนา้ทีในการรบัชาํระ

ภาษีป้ายแสดงชือ ยีหอ้ หรือเครืองหมายทีใชเ้พือการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอืน หรือโฆษณา

การคา้หรือกิจการอนื เพอืหารายได ้โดยมีหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไข ดงันี                                                                                                                     

1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล) ประชาสมัพนัธข์นัตอนและวิธีการ

เสียภาษี 

2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพือยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

3. เจา้ของป้ายยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมนีาคม 

4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป. 

3) 

5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินรบัชาํระภาษี (เจา้ของป้ายชาํระภาษีทนัที หรือชาํระภาษีภายใน

กาํหนดเวลา) 

6. กรณีทีเจา้ของป้ายชาํระภาษีเกนิเวลาทีกาํหนด (เกิน 15 วนั นบัแตไ่ดร้บัแจง้การประเมนิ) ตอ้งชาํระภาษี

และเงินเพิม 

7. กรณีทีผูร้บัประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณต์อ่ผูบ้รหิารทอ้งถินไดภ้ายใน 30 

วนั นบัแตไ่ดร้บัแจง้ การประเมิน เพือใหผู้บ้รหิารทอ้งถินชีขาดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 

5) ภายในระยะเวลา 60 วนั นบัแต่วนัทีไดร้บัอทุธรณ ์ตามพระราชบญัญตัิภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

8. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ขเพิมเติม

ไดใ้นขณะนนั ผูร้บัคาํขอและผูย้ืนคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกัน 

พรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิมเติม หากผูยื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิมเติม

ภายในระยะเวลาทีกาํหนด ผูร้บัคาํขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

9. พนกังานเจา้หนา้ทีจะยังไม่พิจารณาคาํขอและยังไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูย้ืนคาํขอจะ

ดาํเนินการแกไ้ขคาํขอหรอืยืนเอกสารเพิมเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบรอ้ยแลว้ 

10. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเริมนบัหลงัจากเจา้หนา้ทีผูร้บัคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการ

เอกสารหลกัฐานแลว้ เห็นวา่มีความครบถว้นตามทีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

11. หนว่ยงานจะมีการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืนคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพจิารณาแลว้เสร็จ

ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญัติการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558            

   

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้ของป้ายยนืแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

เพือใหพ้นกังานเจา้หนา้ที

ตรวจสอบความครบถว้น

ถกูตอ้งของเอกสาร

หลกัฐาน 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(1. ระยะเวลา 

:    1 วนั 

(ภายในเดือน

มีนาคม  ของ

ทกุปี) 

) 

2) การพิจารณา 

 

พนกังานเจา้หนา้ทีพิจารณา

ตรวจสอบรายการป้าย ตาม

แบบแสดงรายการภาษีป้าย 

(ภ.ป.1) และแจง้การ

ประเมนิภาษี 

 

30 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล   เมอืงเกษตร 

อาํเภอ          ขาม

สะแกแสง จงัหวดั

นครราชสมีา 

(1. ระยะเวลา 

: ภายใน 30 

วนั นบัจาก

วนัทียืนแสดง

รายการภาษี

ป้าย (ภ.ป.1) 

(ตาม

พระราชบญัญั

ติวิธีปฏิบตัิ

ราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539) 

) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้ของป้ายชาํระภาษี 

 

15 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล   เมอืงเกษตร 

อาํเภอ          ขาม

สะแกแสง จงัหวดั

นครราชสมีา 

(1. ระยะเวลา 

: ภายใน 15 

วนั นบัแต่

ไดร้บัแจง้การ

ประเมนิ (กรณี

ชาํระเกิน 15 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

วนั จะตอ้ง

ชาํระเงินเพิม

ตามอตัราที

กฎหมาย

กาํหนด) 

) 

            

  

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   46 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือบัตร

ทีออกใหโ้ดย

หน่วยงานของรฐั

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) ทะเบียนบา้น

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) แผนผังแสดงสถาน

ทีตงัหรือแสดงป้าย 

รายละเอียด

เกียวกับป้าย วนั 

เดือน ปี ทีติดตงั

หรอืแสดง 

- 1 0 ชดุ - 

4) หลกัฐานการ

ประกอบกิจการ 

เช่น สาํเนาใบ

ทะเบียนการคา้ 

สาํเนาทะเบียน

พาณิชย ์สาํเนา

ทะเบียน

ภาษีมลูค่าเพิม 

- 0 1 ชดุ - 

5) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล (กรณีนิติ

บคุคล) พรอ้ม

สาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

6) สาํเนา

ใบเสร็จรบัเงินภาษี

ป้าย (ถา้มี)  

- 0 1 ชดุ - 

7) หนงัสือมอบ

อาํนาจ (กรณีมอบ

อาํนาจให้

- 1 0 ฉบบั - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ดาํเนินการแทน) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไมม่ขีอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมู่ที  5  ต.เมืองเกษตร               

อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา  โทร 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

            

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1. แบบแจง้รายการเพือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืนอทุธรณภ์าษีป้าย (ภ.ป. 4) 

- 

 

 

 

 



19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 24/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี1 โดย

หวัหนา้หน่วยงาน 

(Reviewer) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอ         ขาม

สะแกแสง จงัหวดั

นครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีโรงเรือนและทดีิน 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การรบัชาํระภาษีโรงเรือนและทีดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและทีดนิ พ.ศ. 2475 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรบัชาํระภาษีโรงเรอืนและทีดิน อบต.เมืองเกษตร  สาํเนาคูม่ือ

ประชาชน 20/08/2015 10:46  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี  5  ต.เมอืงเกษตร  อ.ขาม

สะแกแสง  จ.นครราชสมีา  โทร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)         

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (-) 

 



 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและทีดิน พ.ศ. 2475 กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีหนา้ทีในการรบั

ชาํระภาษีโรงเรอืนและทีดินจากทรพัยสิ์นทีเป็นโรงเรือนหรือสิงปลกูสรา้งอย่างอืนๆ และทีดินทีใชต้อ่เนือง

กบัโรงเรือนหรอืสิงปลกูสรา้งอย่างอนืนนั โดยมีหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไข ดงันี 

 

1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล/เมอืงพทัยา) ประชาสมัพนัธข์นัตอน

และ 

วิธีการชาํระภาษี 

2. แจง้ใหเ้จา้ของทรพัยส์ินทราบเพือยืนแบบแสดงรายการทรพัยสิ์น (ภ.ร.ด.2) 

3. เจา้ของทรพัยส์นิยืนแบบแสดงรายการทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์

4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรพัยส์ินและแจง้การประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

5.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถินรบัชาํระภาษี (เจา้ของทรพัยสิ์นชาํระภาษีทนัที หรอืชาํระภาษีภายใน

กาํหนดเวลา) 

6. เจา้ของทรพัยส์นิดาํเนินการชาํระภาษีภายใน 30 วนั นับแตไ่ดร้บัแจง้การประเมนิ กรณีทีเจา้ของ

ทรพัยส์ินชาํระภาษีเกินเวลาทีกาํหนด จะตอ้งชาํระเงินเพิมตามอัตราทกีฎหมายกาํหนด 

7. กรณีทีผูร้บัประเมนิ (เจา้ของทรพัยสิ์น) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณต์อ่ผูบ้รหิารทอ้งถินได ้

ภายใน 15 วนั นบัแตไ่ดร้บัแจง้การประเมิน โดยผูบ้ริหารทอ้งถินชีขาดและแจง้เจา้ของทรพัยส์นิทราบ

ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีเจา้ของทรพัยส์นิยืนอทุธรณ ์(ภ.ร.ด.9) 

8. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ขเพิมเติม

ไดใ้นขณะนนั ผูร้บัคาํขอและผูย้ืนคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกัน 

พรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิมเติม หากผูยื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิมเติม

ไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด ผูร้บัคาํขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

9. พนกังานเจา้หนา้ทีจะยังไม่พิจารณาคาํขอและยังนบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูยื้นคาํขอจะ

ดาํเนินการแกไ้ขคาํขอหรอืยืนเอกสารเพิมเติมครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนนัเรียบรอ้ยแลว้ 

10. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเริมนบัหลงัจากเจา้หนา้ทีผูร้บัคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการ

เอกสารหลกัฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถว้นตามทีระบไุวใ้นคู่มอืประชาชน 

11.จะดาํเนินการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีพิจารณาแลว้เสรจ็ 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้ของทรพัยส์นิยืนแบบ

แสดงรายการทรพัยส์ิน 

(ภ.ร.ด.2) เพือใหพ้นกังาน

เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(1. ระยะเวลา 

: 1 วนั นบัแต่

ผูร้บับริการมา

ยืนคาํขอ 

2. หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ 

คือ เทศบาล

.....(ระบชืุอ) / 

องคก์ารบริหาร

สว่นตาํบล

.....(ระบชืุอ) / 

เมืองพทัยา) 

2) การพิจารณา 

 

พนกังานเจา้หนา้ทีพิจารณา

ตรวจสอบรายการทรพัยส์ิน

ตามแบบแสดงรายการ

ทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) และ

แจง้การประเมนิภาษีให้

เจา้ของทรพัยส์นิดาํเนินการ

ชาํระภาษี 

 

30 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(1. ระยะเวลา 

: ภายใน 30 

วนั นบัจาก

วนัทียืนแบบ

แสดงรายการ

ทรพัยส์ิน 

(ภ.ร.ด.2) 

(ตาม

พระราชบญัญั

ติวิธีปฏิบตัิ

ราชการทาง

ปกครองฯ) 

) 



ระยะเวลาดาํเนินการรวม   31 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอนืทีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรฐั 

- 1 1 ชดุ - 

2) ทะเบียนบา้น

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) หลกัฐานแสดง

กรรมสิทธิ

โรงเรือนและทดีิน

พรอ้มสาํเนา เช่น 

โฉนดทีดิน 

ใบอนุญาตปลกู

สรา้ง หนงัสือ

สญัญาซือขาย 

หรอืใหโ้รงเรือนฯ 

- 1 1 ชดุ - 

4) หลกัฐานการ

ประกอบกิจการ

พรอ้มสาํเนา เช่น 

ใบทะเบียน

- 1 1 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การคา้ ทะเบียน

พาณิชย ์

ทะเบียน

ภาษีมลูค่าเพิม 

หรอืใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

คา้ของฝ่าย

สิงแวดลอ้ม

 สญัญา

เช่าอาคาร 

5) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล และงบ

แสดงฐานะ

การเงิน (กรณีนิติ

บคุคล) พรอ้ม

สาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

6) หนงัสือมอบ

อาํนาจ (กรณี

มอบอาํนาจให้

ดาํเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 



16. ค่าธรรมเนียม 

ไมม่ขีอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ต.เมืองเกษตร อ.ขาม

สะแกแสง จ.นครราชสีมา โทร 044-756344 

หมายเหตุ – 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1. แบบแจง้รายการเพือเสียภาษีโรงเรือนและทีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาํรอ้งขอใหพิ้จารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและทีดิน (ภ.ร.ด. 9) 

19. หมายเหตุ 

- 

วันทพีมิพ ์ 27/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบาํเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาํผู้รับบาํเหน็จรายเดือนหรือ

บาํเหน็จพเิศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอรบับาํเหน็จตกทอด (กรณีลกูจา้งประจาํผูร้บับาํเหน็จรายเดือนหรือบาํเหน็จ

พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนมุติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบาํเหนจ็ลูกจา้งของหน่วยการบริหารราชการสว่นทอ้งถิน พ.ศ. 2542 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรบับาํเหนจ็ตกทอด (กรณีลกูจา้งประจาํผูร้บับาํเหน็จรายเดอืน

หรอืบาํเหนจ็พิเศษรายเดือนถงึแก่กรรม) อบต.เมอืงเกษตรสาํเนาคู่มือประชาชน 20/08/2015 08:43

  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ องค์การบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี 5  ต.เมอืงเกษตร อ.ขามสะแกแสง  จ.

นครราชสมีา/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 



12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชนเ์กียวกบับาํเหนจ็ตกทอดเป็นสิทธิประโยชนท์ีจ่ายใหแ้ก่ทายาทของลกูจา้งประจาํทีรบั

บาํเหนจ็รายเดือนหรือบาํเหน็จพิเศษรายเดือนทีถงึแก่ความตาย 

2. การจ่ายบาํเหนจ็ตกทอด จ่ายเป็นจาํนวน 15 เท่าของบาํเหนจ็รายเดือน หรือบาํเหน็จพิเศษรายเดือน 

แลว้แตก่รณี 

3. กรณีไมมี่ทายาทใหจ่้ายแก่บคุคลตามทีลกูจา้งประจาํของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถินระบใุห้

เป็นผูม้ีสิทธิรบับาํเหน็จตกทอด ตามหนงัสือแสดงเจตนาฯ กรณีมากกวา่ 1 คน ใหก้าํหนดส่วนใหช้ดัเจน 

กรณีมไิดก้าํหนดส่วนใหถื้อว่าทุกคนมสิีทธิไดร้บัในอตัราส่วนทีเท่ากนั ตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตวั

ผูร้บับาํเหนจ็ตกทอดลกูจา้งประจาํของราชการส่วนทอ้งถิน ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/

ว 4061 ลงวนัที 30 สิงหาคม 2555 

4.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล/เมืองพทัยา จะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ ้

ยืนคาํขอทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีพิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบญัญัติการอาํนวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

5. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/

เพิมเติมไดใ้นขณะนัน ผูร้บัคาํขอและผูยื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐาน

รว่มกนั พรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิมเติม หากผูยื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/

เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกาํหนด ผูร้บัคาํขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

6. พนกังานเจา้หนา้ทีจะยังไม่พิจารณาคาํขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูยื้นคาํขอจะ

ดาํเนินการแกไ้ขคาํขอหรอืยืนเอกสารเพิมเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบรอ้ยแลว้ 

7. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มอืเริมนบัหลงัจากเจา้หนา้ทีผูร้บัคาํขอตรวจสอบคาํขอและรายการ

เอกสารหลกัฐานแลว้วา่มีความครบถว้นตามทีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ทายาทหรือผูม้ีสิทธิยืนเรือง

ขอรบับาํเหนจ็ตกทอดพรอ้ม 

เอกสารต่อองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินทีลกูจา้งประจาํ

รบับาํเหนจ็รายเดือนหรือ

3 ชวัโมง องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(หน่วยงาน

รบัผิดชอบ คือ 

องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถินทีสังกดั 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

บาํเหนจ็พิเศษรายเดือน 

และเจา้หนา้ทีตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของเอกสาร

หลกัฐาน 

) 

2) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีผูร้บัผิดชอบของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 

ตรวจสอบความถกูตอ้งและ

รวบรวมหลกัฐาน เอกสาร 

ทีเกียวขอ้งเสนอผูม้อีาํนาจ

พจิารณา 

6 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(หน่วยงาน

รบัผิดชอบ คือ  

องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถินทีสังกดั 

) 

3) การพิจารณา 

 

นายกองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินหรือผูที้รบัมอบ

อาํนาจ   

พจิารณาสงัจ่ายเงิน

บาํเหนจ็ตกทอด โดยองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินแจง้

และเบิกจ่ายเงิน ดงักล่าว

ใหแ้ก่ทายาทหรือผูม้สิีทธิฯ 

ตอ่ไป 

8 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(หน่วยงาน

รบัผิดชอบ คือ 

องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถินทีสังกดั 

) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 วนั 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว้ 15 วนั 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคาํขอรบั

บาํเหน็จตกทอด

ลกูจา้งประจาํ 

- 1 0 ฉบบั (ขอรบัแบบคาํ

ขอรบับาํเหนจ็ตก

ทอดลูกจา้งประจาํ

ทีหน่วยงานตน้

สงักดั) 

2) หนงัสือแสดง

เจตนาระบตุวั

ผูร้บับาํเหน็จตก

ทอด

ลกูจา้งประจาํ

ของราชการส่วน

ทอ้งถิน (ถา้มี) 

- 1 0 ฉบบั - 

3) หนงัสือรบัรอง

การใชเ้งินคืนแก่

หน่วยการบริหาร

ราชการสว่น

ทอ้งถิน 

- 1 0 ฉบบั (ขอรบัแบบ

หนงัสือรบัรองการ

ใชเ้งินคืนแก่หน่วย

การบริหาร

ราชการส่วน

ทอ้งถิน 

4) ใบมรณบตัร - 0 1 ฉบบั - 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

16. ค่าธรรมเนียม 



ไมม่ขีอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูที่ 5  ต.เมืองเกษตร  อ.ขามสะแกแสง    

จ.นครราชสีมา  โทรศพัท ์ 044-756344 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1. แบบคาํขอรบับาํเหนจ็ตกทอดลกูจา้งประจาํ  2. ตวัอย่างหนงัสือรบัรองการใชเ้งินคืนแก่หน่วยการ

บริหารราชการส่วนทอ้งถิน (ตามรูปแบบทีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน แตล่ะแห่งกาํหนด) 

19. หมายเหตุ 

วันทพีมิพ ์ 27/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบาํเหน็จปกต ิหรือบาํเหน็จรายเดอืนของลูกจ้างประจาํของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอรบับาํเหน็จปกติ หรือบาํเหน็จรายเดือนของลกูจา้งประจาํขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนมุติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบาํเหนจ็ลูกจา้งของหน่วยการบริหารราชการสว่นทอ้งถนิ พ.ศ. 2542 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรบับาํเหนจ็ปกติ หรือบาํเหน็จรายเดือนของลกูจา้งประจาํของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน อบต.เมืองเกษตร สาํเนาคู่มือประชาชน 20/08/2015 09:01  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ องค์การบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี 5  ต.เมอืงเกษตร  อ.ขามสะแกแสง จ.

นครราชสมีา โทร 044756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)          

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 



หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชนเ์กียวกบับาํเหนจ็ปกติของลกูจา้งประจาํ เป็นสทิธิประโยชนท์ีจ่ายใหแ้ก่ลกูจา้งประจาํที

ออกจากงานโดยตอ้งมรีะยะเวลาทาํงานไมน่อ้ยกว่า 1 ปีบริบรูณ ์เมอืพน้หรือออกจากงานดว้ยเหตใุนขอ้ 6 

(3) ถงึ (16) และกรณีทาํงานเป็นลกูจา้งประจาํไมน่อ้ยกวา่ 5 ปีบริบรูณ ์และลาออกจากงานดว้ยเหตใุนขอ้ 

6 (1) และ (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ทอ้งถิน พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม 

2. กรณีบาํเหน็จรายเดือนลกูจา้งประจาํผูม้สีิทธิรบับาํเหน็จปกติ โดยมีเวลาทาํงานตงัแต่ 25 ปีบริบูรณข์นึ

ไป จะขอรบับาํเหนจ็รายเดือนแทนบาํเหนจ็ปกติได ้โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริมตงัแตว่นัทีลกูจา้งประจาํออก

จากงานจนถึงแก่ความตาย 

3.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล/เมืองพทัยา จะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ ้

ยืนคาํขอทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีพิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบญัญัติการอาํนวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

4. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/

เพิมเติมไดใ้นขณะนัน ผูร้บัคาํขอและผูยื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐาน

รว่มกนั พรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิมเติม หากผูยื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/

เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกาํหนด ผูร้บัคาํขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

5. พนกังานเจา้หนา้ทีจะยงัไม่พิจารณาคาํขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูย้ืนคาํขอจะ

ดาํเนินการแกไ้ขคาํขอหรอืยืนเอกสารเพิมเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบรอ้ยแลว้ 

6. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มอืเริมนบัหลงัจากเจา้หนา้ทีผูร้บัคาํขอตรวจสอบคาํขอและรายการ

เอกสารหลกัฐานแลว้วา่มีความครบถว้นตามทีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ลกูจา้งประจาํผูม้สิีทธิยืน

เรืองขอรบับาํเหน็จปกติหรือ

บาํเหนจ็รายเดือนพรอ้ม

3 ชวัโมง องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

(หน่วยงาน

รบัผิดชอบ คือ 

องคก์ร



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เอกสารต่อองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินทีสงักดั และ

เจา้หนา้ทีตรวจสอบความ

ครบถว้นจองเอกสาร

หลกัฐาน 

จงัหวดันครราชสีมา ปกครองส่วน

ทอ้งถินทีสงักดั 

) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีผูร้บัผิดชอบของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน

ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

และรวบรวมหลกัฐานและ

เอกสารทีเกียวขอ้งเสนอผูมี้

อาํนาจพิจารณา 

6 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(หน่วยงาน

รบัผิดชอบ คือ 

องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถินทีสังกดั 

) 

3) การพิจารณา 

 

นายกองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินหรือผูร้บัมอบอาํนาจ 

พจิารณาสงัจ่ายเงิน

บาํเหนจ็ปกติ หรือบาํเหน็จ

รายเดือน โดยใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินแจง้

และเบิกจ่ายเงินดงักล่าวให้

ลกูจา้งประจาํต่อไป 

8 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(หน่วยงาน

รบัผิดชอบ คือ 

องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถินทีสังกดั 

) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว้ 15 วนั 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 



15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคาํขอรบั

บาํเหน็จปกต ิ

หรอืบาํเหนจ็ราย

เดือนลกูจา้ง 

- 1 0 ฉบบั (ขอรบัแบบคาํ

ขอรบับาํเหนจ็

ปกติ หรือบาํเหน็จ

รายเดือนลกูจา้งที

หน่วยงานตน้

สงักดั) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไมม่ขีอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน -องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมูที่ 5 ต.เมอืงเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.

นครราชสีมา โทร 044756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1)  



19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 27/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบาํเหน็จปกตขิองทายาท (กรณีลูกจ้างประจาํขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถนิ ถงึแก่กรรม) 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอรบับาํเหน็จปกติของทายาท (กรณีลกูจา้งประจาํขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน ถึงแก่กรรม) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนมุติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบาํเหนจ็ลูกจา้งของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรบับาํเหนจ็ปกติของทายาท (กรณีลกูจา้งประจาํขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน ถงึแก่กรรม) อบต.เมืองเกษตร สาํเนาคูม่ือประชาชน 20/08/2015 09:18  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ องค์การบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมูท่ ี5 ต.เมอืงเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.

นครราชสมีา โทร 044756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 



หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชนเ์กียวกบับาํเหนจ็ปกติกรณีของลูกจา้งประจาํทีไดท้าํงานเป็นลกูจา้งประจาํไมน่อ้ยกว่า 1 ปี

บริบูรณ ์ถงึแก่ความตาย ถา้ความตายนนัมิไดเ้กิดขึนเนืองจากความประพฤติชวัอย่างรา้ยแรงของตนเองให้

จ่ายเงินบาํเหน็จปกติใหแ้ก่ทายาทผูมี้สิทธิไดร้บัมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยต์ามขอ้ 7 

และ ขอ้ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน 

พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม 

2. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล/เมอืงพทัยา จะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้้

ยืนคาํขอทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีพิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบญัญัติการอาํนวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

3. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถู่กตอ้งหรือไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/

เพิมเติมไดใ้นขณะนัน ผูร้บัคาํขอและผูยื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐาน

รว่มกนั พรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิมเติม หากผูยื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/

เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกาํหนด ผูร้บัคาํขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

4. พนกังานเจา้หนา้ทีจะยังไม่พิจารณาคาํขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูยื้นคาํขอจะ

ดาํเนินการแกไ้ขคาํขอหรอืยืนเอกสารเพิมเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบรอ้ยแลว้ 

5. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มอืเรมินบัหลงัจากเจา้หนา้ทีผูร้บัคาํขอตรวจสอบคาํขอและรายการ

เอกสารหลกัฐานแลว้วา่มีความครบถว้นตามทีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ทรัีบผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ทายาทยนืเรอืงขอรบั

บาํเหนจ็ปกติพรอ้มเอกสาร

ตอ่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินทีลกูจา้งประจาํ

สงักดั และเจา้หนา้ที

ตรวจสอบความถกูตองของ

เอกสารหลกัฐาน 

3 ชวัโมง องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

คือ องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถินที

สงักดั 

) 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ทรัีบผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีผูร้บัผิดชอบของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 

ตรวจสอบความถกูตอ้งและ

รวบรวมหลกัฐานและ

เอกสาร  

ทีเกียวขอ้งเสนอผูม้อีาํนาจ

พจิารณา 

6 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

คือ  องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถินที

สงักดั 

) 

3) การพิจารณา 

 

นายกองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินหรือผูร้บัมอบอาํนาจ 

พจิารณาสงัจ่ายเงิน

บาํเหนจ็ปกติ โดยองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินแจง้

และเบิกจ่ายเงินดงักล่าว

ใหแ้ก่ทายาท ตอ่ไป  

8 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

คือ องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถินที

สงักดั 

) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว้ 15 วนั 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคาํขอรบั

บาํเหน็จปกติ

ลกูจา้ง 

- 1 0 ฉบบั (ขอรบัแบบคาํ

ขอรบับาํเหนจ็

ปกติลกูจา้งที



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หน่วยงานตน้

สงักดั) 

 

2) หนงัสือรบัรอง

การใชเ้งินคืนแก่

หน่วยการบริหาร

ราชการสว่น

ทอ้งถิน 

- 1 0 ฉบบั (ขอรบัแบบ

หนงัสือรบัรองการ

ใชเ้งินคืนแก่หน่วย

การบริหาร

ราชการส่วน

ทอ้งถินที

หน่วยงานตน้

สงักดั) 

3) ใบมรณบตัร - 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไมม่ขีอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.

นครราชสีมา โทร 044756344 

หมายเหตุ - 



2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) - แบบคาํขอรบับาํเหนจ็ปกติ      -ตวัอย่างหนงัสือรบัรองการใชเ้งินคืนแก่หน่วยการบรหิาร

ราชการสว่นทอ้งถิน (ตามรูปแบบทีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน แต่ละแห่งกาํหนด) 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 27/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัที 2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบาํเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาํหรอืลูกจ้าง

ชัวคราวขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิถงึแก่กรรมอันเนืองจากการปฏบิัติงานในหน้าท)ี 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอรบับาํเหน็จพเิศษของทายาท (กรณีลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชวัคราวของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินถงึแก่กรรมอนัเนืองจากการปฏิบตัิงานในหนา้ที) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนมุติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบาํเหนจ็ลูกจา้งของหน่วยการบริหารราชการสว่นทอ้งถิน พ.ศ. 2542 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรบับาํเหนจ็พิเศษของทายาท (กรณีลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้ง

ชวัคราวขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินถงึแกก่รรมอนัเนืองมาจากการปฏิบตัิงานในหนา้ที)สาํเนาคู่มือ

ประชาชน 20/08/2015 09:22  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ องค์การบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมูท่ ี5 ต.เมอืงเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.

นครราชสมีา โทร 044756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)         

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 



หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชนเ์กียวกบับาํเหนจ็พิเศษ กรณีลูกจา้งประจาํหรอืลกูจา้งชวัคราวทีไดร้บัอนัตราย หรือ

เจ็บป่วยเพราะเหตปุฏิบตัิงานในหนา้ทีหรือถูกประทษุรา้ยเพราะเหตกุระทาํตามหนา้ทีถงึแกค่วามตายก่อน

ไดร้บับาํเหน็จพิเศษใหจ้่ายบาํนาญพิเศษใหแ้ก่ทายาท ผูมี้สิทธิรบัมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยโ์ดยอนุโลม 

2. กรณีทายาทลกูจา้งประจาํหรอืลกูจา้งชวัคราวผูมี้สิทธิไดร้บัทงับาํเหน็จพิเศษตามระเบียบนี เงิน

สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัเนืองจากการช่วยเหลือราชการ การ

ปฏิบตัิงานของชาติหรอืการปฏิบติัตามหนา้ทีมนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าดว้ยการจ่ายเงินคา่

ทดแทนและการพิจารณาบาํเหนจ็ความชอบในการปราบปรามผูก้่อการรา้ยคอมมิวนิสต ์หรือเงินอืนใน

ลกัษณะเดยีวกนัจากทางราชการหรอืจากหนว่ยงานอืนทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินสงัใหไ้ปปฏิบตัิงาน 

เงินดงักลา่วใหเ้ลือกรบัไดเ้พียงอย่างใดอย่างหนึงแลว้แต่จะเลอืก 

3. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล /เมืองพทัยา จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ ้

ยืนคาํขอทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีพิจารณาแลว้เสรจ็ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอาํนวยความ

สะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

4. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/

เพิมเติมไดใ้นขณะนัน ผูร้บัคาํขอและผูยื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐาน

รว่มกนั พรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิมเติม หากผูยื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/

เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกาํหนด ผูร้บัคาํขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

5. พนกังานเจา้หนา้ทีจะยังไม่พิจารณาคาํขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูยื้นคาํขอจะ

ดาํเนินการแกไ้ขคาํขอหรอืยืนเอกสารเพิมเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบรอ้ยแลว้ 

6. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มอืเริมนบัหลงัจากเจา้หนา้ทีผูร้บัคาํขอตรวจสอบคาํขอและรายการ

เอกสารหลกัฐานแลว้วา่มีความครบถว้นตามทีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ทายาทยนืเรอืงขอรบั 3 ชวัโมง องคก์ารบริหาร (หน่วยงาน



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 บาํเหนจ็พิเศษพรอ้ม

เอกสารทีเกียวขอ้งตอ่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน

ทีลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้ง

ชวัคราวสงักดั และ

เจา้หนา้ทีผูร้บัผิดชอบของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน

ตรวจสอบความถกูตอ้งและ

ครบถว้นของเอกสาร

หลกัฐาน 

ส่วนตาํบลเมือง

เกษตร อาํเภอ

ขามสะแกแสง 

จงัหวดั

นครราชสมีา 

ผูร้บัผิดชอบ คือ 

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถินที

สงักดั 

) 

2) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีผูร้บัผิดชอบของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 

รวบรวมหลกัฐานและ

เอกสารทีเกียวขอ้งเสนอผูมี้

อาํนาจพิจารณา 

6 วนั องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเมือง

เกษตร อาํเภอ

ขามสะแกแสง 

จงัหวดั

นครราชสมีา 

(หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ คือ 

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถินที

สงักดั 

) 

3) การพิจารณา 

 

นายกองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินหรือผูที้รบัมอบ

อาํนาจ   

พจิารณาสงัจ่ายเงิน

บาํเหนจ็พิเศษ และให้

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน

แจง้และเบิกจ่ายเงิน

ดงักล่าว ใหแ้ก่ทายาทตอ่ไป  

8 วนั องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเมือง

เกษตร อาํเภอ

ขามสะแกแสง 

จงัหวดั

นครราชสมีา 

(หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ คือ 

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถินที

สงักดั 

) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 วนั 



 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว้ 15 วนั 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคาํขอรบั

บาํเหน็จพิเศษ

ลกูจา้ง 

- 1 0 ฉบบั (ขอรบัแบบคาํ

ขอรบับาํเหนจ็

พิเศษลูกจา้งที

หน่วยงานตน้

สงักดั) 

2) หนงัสอืรบัรอง

การใชเ้งินคืนแก่

หน่วยการบริหาร

ราชการสว่น

ทอ้งถิน 

- 1 0 ฉบบั (ขอรบัหนงัสือ

รบัรองการใชเ้งิน

คืนแก่หน่วยการ

บริหารราชการ

สว่นทอ้งถินที

หน่วยงานตน้

สงักดั) 

3) ใบมรณบตัร - 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 



ไมม่ขีอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง       

จ.นครราชสีมา โทร 044756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 27/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบาํเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจาํหรือลูกจ้างชัวคราวขององคก์ร

ปกครอง ส่วนทอ้งถิน 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอรบับาํเหนจ็พเิศษของลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชวัคราวขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนมุติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบาํเหนจ็ลูกจา้งของหน่วยการบริหารราชการสว่นทอ้งถิน พ.ศ. 2542 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรบับาํเหนจ็พิเศษของลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชวัคราวของ

องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถินสาํเนาคู่มือประชาชน 20/08/2015 09:36  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ องค์การบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี 5  ต.เมอืงเกษตร  อ.ขามสะแกแสง  จ.

นครราชสมีา  โทรศพัท์  044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 



หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชนเ์กียวกบับาํเหนจ็พิเศษ เป็นสิทธิประโยชนท์ีจ่ายครงัเดียวใหแ้ก่ลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้ง

ชวัคราว ทีไดร้บัอนัตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตปุฏิบติังานในหนา้ทีหรือถูกประทษุรา้ยเพราะเหตกุระทาํ

ตามหนา้ทีซงึแพทยท์ทีางราชการรบัรองไดต้รวจสอบและแสดงวา่ไม่สามารถปฏิบตัหินา้ทีไดอ้ีกเลย 

นอกจากจะไดบ้าํเหนจ็ปกตแิลว้ใหไ้ดร้บับาํเหน็จพเิศษอีกดว้ย เวน้แต่อนัตรายทีไดร้บัหรือการเจ็บป่วยเกิด

ความประมาณเลินเล่ออย่างรา้ยแรงหรือความผิดของตนเอง 

2. กรณีของลกูจา้งชวัคราวมีสิทธิรบับาํเหนจ็พิเศษแต่ไม่มีสิทธิไดร้บับาํเหน็จปกติ 

3. กรณีหากลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชวัคราวผูม้ีสิทธิไดร้บัทงับาํเหน็จพิเศษตามระเบียบนี เงินสงเคราะห์

ผูป้ระสบภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัเนืองจากการช่วยเหลือราชการการ ปฏิบัติงาน

ของชาตหิรือการปฏิบตัติามหนา้ทีมนษุยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าดว้ยการจ่ายเงินค่าทดแทน

และการพิจารณาบาํเหน็จความชอบในการปราบปรามผูก้่อการรา้ย คอมมิวนิสต ์หรือเงินอืนในลกัษณะ

เดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอืนทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินสงัใหไ้ปปฏิบตังิาน เงนิ

ดงักล่าวใหเ้ลือกรบัไดเ้พียงอย่างใดอย่างหนงึแลว้แต่จะเลือก 

4. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล/เมอืงพทัยา จะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้้

ยืนคาํขอทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีพิจารณาแลว้เสรจ็ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอาํนวยความ

สะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

5. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/

เพิมเติมไดใ้นขณะนัน ผูร้บัคาํขอและผูยื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐาน

รว่มกนั พรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิมเติม หากผูยื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/

เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกาํหนด ผูร้บัคาํขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

6. พนกังานเจา้หนา้ทีจะยังไม่พิจารณาคาํขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูย้ืนคาํขอจะ

ดาํเนินการแกไ้ขคาํขอหรอืยืนเอกสารเพิมเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบรอ้ยแลว้ 

7. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มอืเริมนบัหลงัจากเจา้หนา้ทีผูร้บัคาํขอตรวจสอบคาํขอและรายการ

เอกสารหลกัฐานแลว้วา่มีความครบถว้นตามทีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ลกูจา้งประจาํ หรือลกูจา้ง

ชวัคราว ผูมี้สิทธิยนืเรอืง

ขอรบั  

บาํเหนจ็พิเศษพรอ้ม

เอกสารต่อองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน 

ทีสงักดั และเจา้หนา้ที

ผูร้บัผิดชอบขององคก์ร

ปกครองทอ้งถินตรวจสอบ

ความถกูตอ้งครบถว้นของ

เอกสาร 

3 ชวัโมง องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ 

คือ องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถินทีสงักดั 

) 

2) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีผูร้บัผิดชอบของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 

ตรวจสอบความถกูตอ้งและ

รวบรวมหลกัฐานและ

เอกสาร  

ทีเกียวขอ้งเสนอผูม้อีาํนาจ

พจิารณา 

6 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ 

คือ องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถินทีสงักดั 

) 

3) การพิจารณา 

 

นายกองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินหรือผูร้บัมอบอาํนาจ 

พจิารณาสงัจ่ายเงิน

บาํเหนจ็พิเศษ โดยให้

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน

แจง้และเบิกจ่ายเงิน

ดงักล่าว ใหแ้ก่ลกูจา้งประจาํ 

8 วนั กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน 

(หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ 

คือ องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถินทีสงักดั 

) 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หรอืลกูจา้งชวัคราวตอ่ไป  

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว้ 15 วนั 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคาํขอรบั

บาํเหน็จพิเศษ

ลกูจา้ง 

- 1 0 ฉบบั (ขอรบัแบบคาํ

ขอรบับาํเหนจ็

พิเศษลูกจา้งที

หน่วยงานตน้

สงักดั) 

2) ใบรบัรองของ

แพทยท์ีทาง

ราชการรบัรองวา่

ไมส่ามารถ

ปฏิบตัิหนา้ทีได ้

- 1 0 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 



16. ค่าธรรมเนียม 

ไมม่ขีอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร  85  หมูที่ 5  ต.เมืองเกษตร  อ.ขามสะแกแสง  จ.

นครราชสีมา  โทรศพัท ์ 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอรบับาํเหนจ็พิเศษลกูจา้ง 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 27/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบาํเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาํขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถนิ 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอรบับาํเหน็จพเิศษรายเดือนของลกูจา้งประจาํขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนมุติั  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยบาํเหนจ็ลูกจา้งของหน่วยการบริหารราชการสว่นทอ้งถิน พ.ศ. 2542 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรบับาํเหนจ็พิเศษรายเดือนของลกูจา้งประจาํขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน อบต.เมืองเกษตร สาํเนาคูม่ือประชาชน 20/08/2015 09:41  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ องค์การบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี  5  ต.เมืองเกษตร  อ.ขามสะแกแสง  จ.

นครราชสมีา  โทรศพัท์ 044-756344/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 



 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชนเ์กียวกบับาํเหนจ็พิเศษรายเดือน เป็นสิทธิประโยชนท์ีจ่ายใหแ้กลู่กจา้งประจาํทีไดร้บั

อนัตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตปุฏิบติังานในหนา้ทีหรอืถูกประทษุรา้ยเพราะเหตุกระทาํตามหนา้ทีซงึ

แพทยที์ทางราชการรบัรองไดต้รวจ และแสดงว่าไมส่ามารถปฏิบติังานในหนา้ทีไดอี้กเลย 

2. ลกูจา้งประจาํผูมี้สิทธิรบับาํเหน็จพิเศษจะขอรบัเป็นบาํเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได ้โดยจ่ายเป็นราย

เดือนเริมตงัแต่วนัทีลกูจา้งประจาํออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 

3.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั/เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล/เมืองพทัยาจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ ้

ยืนคาํขอทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีพิจารณาแลว้เสรจ็ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บง การอาํนวยความ

สะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

4. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/

เพิมเติมไดใ้นขณะนัน ผูร้บัคาํขอและผูยื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐาน

รว่มกนั พรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิมเติม หากผูยื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/

เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกาํหนด ผูร้บัคาํขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

5. พนกังานเจา้หนา้ทีจะยังไม่พิจารณาคาํขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูยื้นคาํขอจะ

ดาํเนินการแกไ้ขคาํขอหรอืยืนเอกสารเพิมเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบรอ้ยแลว้ 

6. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มอืเริมนบัหลงัจากเจา้หนา้ทีผูร้บัคาํขอตรวจสอบคาํขอและรายการ

เอกสารหลกัฐานแลว้วา่มีความครบถว้นตามทีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ลกูจา้งประจาํผูมี้สิทธิยืน

เรืองขอรบับาํเหน็จพิเศษ

รายเดือนพรอ้มเอกสารตอ่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

ทีสงักดั และเจา้หนา้ที

ตรวจสอบความครบถว้น

3 ชวัโมง องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ 

คือ องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถินทีสงักัด 

) 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ของหลกัฐาน 

 

2) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีผูร้บัผิดชอบของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

ตรวจสอบความถกูตอ้งและ

รวบรวมหลกัฐานและ

เอกสารทีเกียวขอ้งเสนอผูมี้

อาํนาจพิจารณา 

6 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ 

คือ องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถินทีสงักัด 

) 

3) การพิจารณา 

 

นายกองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินหรือผูร้บัมอบอาํนาจ

พิจารณาสงัจ่ายเงิน

บาํเหน็จพิเศษรายเดือน 

โดยใหอ้งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถินแจง้และเบิกจา่ยเงิน

ดงักล่าว ใหแ้ก่ลกูจา้งประจาํ

ต่อไป 

8 วนั องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ 

คือ องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถินทีสงักัด 

) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแล้ว  

ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว้ 15 วนั 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคาํขอรบั

บาํเหน็จพิเศษ

รายเดือนลกูจา้ง 

- 1 0 ฉบบั (ขอรบัแบบคาํ

ขอรบับาํเหนจ็

พิเศษรายเดือน

ลกูจา้งที

หน่วยงานตน้

สงักดั) 

2) ใบรบัรองของ

แพทยท์ีทาง

ราชการรบัรอง 

วา่ไมส่ามารถ

ปฏิบตัิหนา้ทีได ้

- 1 0 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไมม่ขีอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.

นครราชสีมา โทรศพัท ์044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 



หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอรบับาํเหน็จพิเศษรายเดือนลกูจา้ง 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 27/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิด ทิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรอืใบปลิวในที

สาธารณะ 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในทีสาธารณะ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.

รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  7 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที

สาธารณะ อบต.เมืองเกษตร สาํเนาคูมื่อประชาชน 26/08/2015 12:23  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ องค์การบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูท่ี  5  ต.เมอืงเกษตร  อ.ขามสะแกแสง  จ.

นครราชสมีา  30290  โทร 044-756344/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 



หมายเหตุ (วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (เวน้วนัหยุดราชการ) 

ตงัแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

(ระบรุะยะเวลาทใีหบ้ริการจริง)) 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัติรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 กาํหนดให้

การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง หรอืโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในทีสาธารณะ จะกระทาํไดต้่อเมอืไดร้บั

หนงัสืออนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน หรือพนกังานเจา้หนา้ที และตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และเงือนไขทีกาํหนดในหนงัสืออนุญาตดว้ย เวน้แต่ เป็นการกระทาํของราชการส่วนทอ้งถิน ราชการส่วน

อนื หรือรฐัวสิาหกิจหรือของหน่วยงานทีมีอาํนาจกระทาํได ้หรือเป็นการโฆษณาดว้ยการปิดแผ่นประกาศ 

ณ สถานทีซงึราชการส่วนทอ้งถินจดัไวเ้พือการนนั หรือเป็นการโฆษณาในการเลอืกตงัตามกฎหมายวา่ดว้ย

การเลือกตงัสมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งรฐั สมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้รหิารทอ้งถิน และการโฆษณาดว้ย

การปิดประกาศของเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือตน้ไม ้เพือใหท้ราบชือเจา้ของผูค้รอบครองอาคาร 

ชืออาคาร เลขทีอาคาร หรือขอ้ความอืนเกียวกบัการเขา้ไปและออกจากอาคาร 

 กรณีแผน่ประกาศหรอืใบปลิวในการหาเสียงเลือกตงัทีมีการโฆษณาทางการคา้หรือโฆษณาอืนๆ รวมอยู่

ดว้ย จะตอ้งขออนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถินหรือพนกังานเจา้หนา้ทีตามกฎหมายนีดว้ยเชน่กนั 

 การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในทีสาธารณะ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจาก

เจา้พนกังานทอ้งถินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที หรือไดร้บัอนุญาตแต่มไิดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์

กาํหนดในการรบัอนุญาต เจา้พนกังานทอ้งถินหรือพนักงานเจา้หนา้ทีมีอาํนาจสงัเป็นหนงัสือใหผู้โ้ฆษณา

ปลด รือ ถอน ขดู ลบ หรือลา้งขอ้ความหรือภาพนนัภายในเวลาทีกาํหนด และหากเป็นกรณีทีมีขอ้ความ

หรอืภาพทีมผีลกระทบตอ่ความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรอืลามกอนาจาร เจา้

พนกังานทอ้งถินหรือพนกังานเจา้หนา้ทีมีอาํนาจปลด ถอน ขดู ลบ หรือลา้งขอ้ความ หรือภาพนนัไดเ้องโดย

คิดค่าใชจ่้ายจากผูโ้ฆษณาตามทีไดใ้ชจ้่ายไปจริง 

 เจา้พนกังานทอ้งถินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที จะอนญุาตใหโ้ฆษณาดว้ยการปิด ทิง หรือโปรยแผ่นประกาศ 

หรอืใบปลิวในทีสาธารณะ ในกรณีดงัต่อไปนี 

(1) ขอ้ความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไมข่ดัต่อกฎหมายความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดี

ของประชาชน 

(2) มีคาํรบัรองของผูข้ออนญุาตว่าจะเกบ็ ปลด รือถอน ขดู ลบ หรือลา้งแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมือ

หนงัสืออนุญาตหมดอายุ 

(3) ในกรณีทีมกีฎหมายกาํหนดใหก้ารโฆษณาในเรอืงใดตอ้งไดร้บัอนมุติัขอ้ความ หรือภาพทีใชใ้นการ

โฆษณา หรือจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายใด ตอ้งไดร้บัอนุมตัิหรือไดป้ฏิบัติตามกฎหมายนันแลว้ อาทิ การ



ขออนญุาตเล่นการพนนั การขออนุญาตเรียไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิว เป็นตน้ 

(4) ในกรณีทีเป็นการโฆษณาดว้ยการติดตงัปา้ยโฆษณา ตอ้งไม่อยู่ในบริเวณทีหา้มติดตงัป้ายโฆษณา ซงึ

ไดแ้ก ่บริเวณครอ่มถนนหรือทางสาธารณะ วงเวยีน อนสุาวรยี ์สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดิน

ขา้มเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนธารณะ ถนน ตน้ไม ้และเสาไฟฟ้าซงึอยู่ในทีสาธารณะ เวน้แต่เป็นการ

ติดตงัเพือพระราชพิธี รฐัพิธี หรือการตอ้นรบัราชอาคนัตกุะหรือแขกเมืองของรฐับาล 

 ในการอนุญาต เจา้พนกังานทอ้งถินหรือพนกังานเจา้หนา้ที ตอ้งแสดงเขตทอ้งทีทีอนุญาตไวใ้นหนังสือ

อนญุาต และตอ้งกาํหนดอายขุองหนงัสืออนุญาต ภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี 

(1) การโฆษณาทีเป็นการคา้ ครงัละไมเ่กิน 60 วนั 

(2) การโฆษณาทไีม่เป็นการคา้ ครงัและไม่เกิน 30 วนั 

 เมอืไดร้บัอนุญาตแลว้ ใหผู้ร้บัอนญุาตแสดงขอ้ความว่าไดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถินหรือ

พนกังานเจา้หนา้ที โดยแสดงเลขที และวนั เดือน ปี ทีไดร้บัหนงัสืออนญุาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิว

ดว้ย 

 การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในทีสาธารณะ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจาก

เจา้พนกังานทอ้งถินหรอืพนกังานเจา้หนา้ที หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามเงือนไขทกีาํหนดในหนงัสืออนุญาต 

ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกินหา้พนับาท 

หมายเหต ุ: 

      กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/

เพิมเติมไดใ้นขณะนันผูร้บัคาํขอและผูยื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐาน

รว่มกนั พรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิมเติม หากผูยื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/

เพิมเติมไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด ผูร้บัคาํขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

    พนกังานเจา้หนา้ทีจะยังไม่พิจารณาคาํขอและยังไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูย้ืนคาํขอจะ

ดาํเนินการแกไ้ขคาํขอหรอืยืนเอกสารเพิมเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบรอ้ยแลว้ 

      กรณีมีขอ้ขดัขอ้งเกียวกบัการพิจารณาอนุญาตซงึจะตอ้งมกีารแกไ้ขคาํรอ้ง ขอ้ความ หรือภาพในแผ่น

ประกาศหรอืแผ่นปลิว หรอืพบในภายหลงัว่าผูข้ออนุญาตจะตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายอืนก่อน จะแจง้

เหตขุดัขอ้งหรือเหตผุลทีไมส่ามารถออกหนงัสืออนญุาตใหผู้ข้ออนุญาตทราบภายใน 3 วนั นบัแต่วนัตรวจ

พบขอ้ขดัขอ้ง แตจ่ะไม่เกิน 7 วนั 

      หนว่ยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืนคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพจิารณาแลว้เสร็จ

ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญัติการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 



 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูยื้นคาํขอยืนคาํรอ้งขอ

อนญุาต พรอ้มเอกสาร

หลกัฐาน เพือใหเ้จา้หนา้ที

ตรวจสอบ 

 

4 ชวัโมง กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน 

(หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ คือ 

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) 

องคก์ารบริหาร

สว่นตาํบล

.....(ระบชืุอ) 

เมืองพทัยา 

) 

2) การพิจารณา 

 

เสนอเรอืงใหเ้จา้พนกังาน

ทอ้งถิน หรือพนักงาน

เจา้หนา้ทีผูม้ีอาํนาจ

อนญุาตไดพิ้จารณา 

 

1 วนั กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน 

(หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ คือ 

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) 

องคก์ารบริหาร

สว่นตาํบล

.....(ระบชืุอ) 

เมืองพทัยา   

) 

3) การพิจารณา 

 

พจิารณาออกหนงัสือ

อนญุาต 

 

5 วนั กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน 

(หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ คือ 

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) 

องคก์ารบริหาร

สว่นตาํบล



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

.....(ระบชืุอ) 

เมืองพทัยา  ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคาํรอ้งขอ

อนญุาตโฆษณา 

(แบบ  ร.ส.1) 

- 1 0 ฉบบั - 

2) แผนผังแสดงเขต

ทีจะปิด ทิง หรอื

โปรยแผ่น

ประกาศหรือ

ใบปลิว 

- 2 0 ชดุ - 

3) ตวัอย่างของแผ่น

ประกาศหรือ

ใบปลิวทีจะ

โฆษณา 

- 2 0 ชดุ - 

4) สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

- 0 1 ชดุ (กรณีผูย้ืนคาํรอ้ง

เป็นบุคคลธรรมดา 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชนของผู ้

ยืนคาํรอ้ง พรอ้ม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

และยืนคาํรอ้งดว้ย

ตนเอง) 

5) สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของผู ้

ขออนุญาต 

พรอ้มรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืนคาํรอ้ง

เป็นบุคคลธรรมดา 

แต่มอบใหบ้คุคล

อนืยืนคาํรอ้งแทน) 

6) หนงัสือมอบ

อาํนาจใหท้าํการ

แทน พรอ้มปิด

อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูย้ืนคาํรอ้ง

เป็นบุคคลธรรมดา 

แต่มอบใหบ้คุคล

อนืยืนคาํรอ้งแทน) 

7) สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของผู ้

ยืนแทน พรอ้ม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืนคาํรอ้ง

เป็นบุคคลธรรมดา 

แต่มอบใหบ้คุคล

อนืยืนคาํรอ้งแทน) 

8) สาํเนาหลกัฐาน

หนงัสือรบัรอง

การจดทะเบียน

นิตบิุคคล ซงึผูม้ี

อาํนาจจดัการ

- 1 1 ชดุ (กรณีผูย้ืนคาํรอ้ง

เป็นนิติบคุคล และ

ผูม้อีาํนาจจดัการ

แทนนิติบคุคลเป็น

ผูย้ืนคาํรอ้งดว้ย



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แทนนิติบุคคล

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง และ

ประทบัตรานิติ

บคุคล 

ตนเอง) 

9) สาํเนาหลกัฐาน

แสดงการเป็นผูมี้

อาํนาจจดัการ

แทนนิติบุคคล 

พรอ้มรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

และประทบัตรา

นิตบิุคคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืนคาํรอ้ง

เป็นนิติบคุคล และ

ผูม้อีาํนาจจดัการ

แทนนิติบคุคลเป็น

ผูย้ืนคาํรอ้งดว้ย

ตนเอง) 

10) สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของผูมี้

อาํนาจจดัการ

แทนนิติบุคคล ผู้

ยืนคาํรอ้ง พรอ้ม

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืนคาํรอ้ง

เป็นนิติบคุคล และ

ผูม้อีาํนาจจดัการ

แทนนิติบคุคลเป็น

ผูย้ืนคาํรอ้งดว้ย

ตนเอง) 

11) สาํเนาหลกัฐาน

หนงัสือรบัรอง

การจดทะเบียน

นิตบิุคคล ซงึผูม้ี

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืนคาํรอ้ง

เป็นนิติบคุคล และ

ผูม้อีาํนาจจดัการ

แทนนิติบคุคล



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาํนาจจดัการ

แทนนิติบุคคล

รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง และ

ประทบัตรานิติ

บคุคล 

มอบใหบุ้คคลอืน

เป็นผูย้ืนคาํรอ้ง

แทน) 

12) สาํเนาหลกัฐาน

แสดงการเป็นผูมี้

อาํนาจจดัการ

แทนนิติบุคคล 

พรอ้มรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

และประทบัตรา

นิตบิุคคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืนคาํรอ้ง

เป็นนิติบคุคล และ

ผูม้อีาํนาจจดัการ

แทนนิติบคุคล

มอบใหบุ้คคลอืน

เป็นผูย้ืนคาํรอ้ง

แทน) 

13) สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของผูมี้

อาํนาจจดัการ

แทนนิติบุคคลผู้

มอบอาํนาจ 

พรอ้มรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืนคาํรอ้ง

เป็นนิติบคุคล และ

ผูม้อีาํนาจจดัการ

แทนนิติบคุคล

มอบใหบุ้คคลอืน

เป็นผูย้ืนคาํรอ้ง

แทน) 

14) หนงัสือมอบ

อาํนาจใหท้าํการ

แทน พรอ้มปิด

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูย้ืนคาํรอ้ง

เป็นนิติบคุคล และ

ผูม้อีาํนาจจดัการ



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อากรแสตมป์ แทนนิติบคุคล

มอบใหบุ้คคลอืน

เป็นผูย้ืนคาํรอ้ง

แทน) 

15) สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของ

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

ผูยื้นคาํรอ้งแทน 

พรอ้มรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืนคาํรอ้ง

เป็นนิติบคุคล และ

ผูม้อีาํนาจจดัการ

แทนนิติบคุคล

มอบใหบุ้คคลอืน

เป็นผูย้ืนคาํรอ้ง

แทน) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) หนังสืออนุญาตใหปิ้ด ทงิ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลวิเพือการโฆษณาทเีป็นการค้า  

 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) หนังสืออนุญาตใหปิ้ด ทงิ หรอืโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลวิเพือการโฆษณาอืนๆ ทไีม่เป็นการค้า  



 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ -   

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.

นครราชสีมา 30290 โทร 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอรม์ รส.1 

19. หมายเหตุ 

- 

วันทพีมิพ ์ 27/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจาํหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตจาํหน่ายสนิคา้ในทีหรอืทางสาธารณะ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายุใบอนุญาตจาํหน่ายสนิคา้ในทีหรือทางสาธารณะ 

สมม่◌ุง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร สาํเนาคู่มอืประชาชน 26/08/2015 14:27  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี  5 

ต.เมอืงเกษตร  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสมีา 30290 โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 



หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลียนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทรีบัผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีทอ้งถนิเปิดใหบ้ริการ) 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 

 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายุใบอนญุาตจาํหน่ายสินคา้ในทีหรือทางสาธารณะ จะตอ้งยืนขอต่ออายใุบอนญุาต

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถินหรือเจา้หนา้ทีทีรบัผิดชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วนั ก่อนใบอนญุาตสนิอายุ (ใบอนุญาต

มีอาย ุ1 ปี นบัแต่วนัทีออกใบอนุญาต) เมอืไดยื้นคาํขอพรอ้มกบัเสียคา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการ

ต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถินจะมีคาํสงัไม่ต่ออายใุบอนญุาต และหากผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตไม่

ไดม้ายืนคาํขอต่ออายใุบอนุญาตก่อนวนัใบอนญุาตสินสดุแลว้ ตอ้งดาํเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู ้

ขออนญุาตรายใหม ่

 ทงันีหากมายืนขอตอ่อายุใบอนุญาตแลว้ แตไ่ม่ชาํระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาทีกาํหนด 

จะตอ้งเสียค่าปรบัเพิมขนึอีกรอ้ยละ 20 ของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระ และกรณีทีผูป้ระกอบการคา้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกว่า 2 ครงั เจา้พนกังานทอ้งถินมีอาํนาจสงัใหผู้น้นัหยุดดาํเนินการไวไ้ดจ้นกว่า

จะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรบัจนครบจาํนวน 

   2. เงือนไขในการยืนคาํขอ (ตามทรีะบไุวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืนเอกสารทีถกูตอ้งและครบถว้น 

   (2) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบการตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

   (3) ......ระบุเพิมเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที

ราชการสว่นทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขนัตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีไดร้บัเอกสารครบถว้น

ตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้

เสรจ็ 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูข้อรบัใบอนญุาตยืนคาํขอ 15 นาที - (1. ระยะเวลา



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ตอ่อายใุบอนญุาตจาํหน่าย

สินคา้ในทีหรอืทาง

สาธารณะ พรอ้มหลกัฐานที

ทอ้งถินกาํหนด 

 

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของคาํขอ และความ

ครบถว้นของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น 

เจา้หนา้ทีแจง้ต่อผูย้ืนคาํ

ขอใหแ้กไ้ข/เพิมเติมเพือ

ดาํเนินการ หากไมส่ามารถ

ดาํเนินการไดใ้นขณะนนั ให้

จดัทาํบนัทกึความบกพรอ่ง

และรายการเอกสารหรอื

หลกัฐานยืนเพิมเติมภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนด โดยให้

เจา้หนา้ทีและผูย้ืนคาํขอลง

นามไวใ้นบนัทึกนนัดว้ย 

 

 

1 ชวัโมง - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2.หากผูข้อต่ออายุ

ใบอนุญาตไม่

แกไ้ขคาํขอหรอืไม่

สง่เอกสารเพิมเติม

ใหค้รบถว้น ตามที

กาํหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพรอ่งให้

เจา้หนา้ทีสง่คืนคาํ

ขอและเอกสาร 

พรอ้มแจง้เป็น

หนงัสือถึงเหตแุห่ง

การคืนดว้ย และ

แจง้สิทธิในการ



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อทุธรณ ์(อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539) 

) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสถานทีดา้น

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถ่กูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

แนะนาํใหป้รบัปรุงแกไ้ข

ดา้นสขุลกัษณะ 

 

 

20 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. กฎหมาย

กาํหนดภายใน  

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท ี

2)  

พ.ศ. 2557) 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

) 

4) การพิจารณา 

 

การแจง้คาํสงัออก

ใบอนุญาต/คาํสงัไม่

อนญุาตใหต่้ออายุ

ใบอนุญาต 

    1.กรณีอนญุาต 

มีหนงัสือแจง้การอนุญาต

แก่ผูข้ออนุญาตทราบเพือ

มารบัใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาทีทอ้งถินกาํหนด 

หากพน้กาํหนดถือว่าไม่

ประสงคจ์ะรบัใบอนญุาต 

เวน้แตจ่ะมีเหตหุรือขอ้แกต้วั

อนัสมควร 

   2.กรณีไมอ่นุญาตใหต้่อ

อายใุบอนุญาต 

แจง้คาํสงัไมอ่นุญาตใหต่้อ

อายใุบอนุญาตจาํหน่าย

สินคา้ในทีหรอืทาง

สาธารณะแก่ผูข้อต่ออายุ

ใบอนุญาตทราบ พรอ้มแจง้

สิทธิในการอทุธรณ ์

 

 

8 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. ในกรณีทีเจา้

พนักงานทอ้งถิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนุญาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคาํสงัไม่

อนญุาตไดภ้ายใน 

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น ให้

ขยายเวลาออกไป

ไดอี้กไมเ่กิน 2 

ครงัๆ ละไม่เกิน 

15 วนั และแจง้ให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ภายใน 7 วนันบั

แต่วนัทีพิจารณา

แลว้เสรจ็ ทงันีหาก

เจา้พนกังาน



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทอ้งถินพิจารณา

ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ให้

แจง้เป็นหนงัสือให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ถงึเหตแุห่งความ

ลา่ชา้ทกุ 7 วนั

จนกว่าจะ

พจิารณาแลว้เสร็จ 

พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ) 

5) การพิจารณา 

 

ชาํระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

คาํสงัอนุญาตตอ่อายุ

ใบอนุญาต) 

    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมา

ชาํระค่าธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาที

ทอ้งถินกาํหนด  

 

 

1 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. กรณีไมช่าํระ

ตามระยะเวลาที

กาํหนด จะตอ้ง

เสียค่าปรบัเพิมขนึ

อีกรอ้ยละ 20 ของ

จาํนวนเงินทีคา้ง

ชาํระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 

 



14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สาํเนาทะเบียน

บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แผนทีสงัเขป

แสดงทีตงั

จาํหน่ายสนิคา้ 

(กรณีเร่ขายไม่

ตอ้งมแีผนที) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด) 

2) ใบรบัรองแพทย์

ของผูข้อรบั

ใบอนุญาต และ

ผูช่้วยจาํหนา่ย

อาหาร หรอื

เอกสารหลกัฐาน

ทีแสดงว่าผ่าน

การอบรม

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หลกัสตูรสขุภิ

บาลอาหาร 

(กรณีจาํหน่าย

สินคา้ประเภท

อาหาร) 

 

 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจาํหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 

     (ก) จาํหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในทหีนึงทใีดโดยปกติ  ฉบับละไม่เกนิ 500 บาทต่อปี  

     (ข) จาํหน่ายโดยลกัษณะการเร่ขาย  ฉบับละไม่เกนิ  50  บาทต่อปี 

 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน)   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผ่านศนูยร์บัเรอืงรอ้งเรียน ตามช่องทางการใหบ้ริการของส่วนราชการนนัๆ 

หมายเหตุ (ททีาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี  5 

ต.เมอืงเกษตร  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสมีา 30290 โทรศพัท์/โทรสาร 044-756344) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1)  

 



แบบคาํขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนที …………………………………….. 

       วันที ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 1. ขา้พเจา้ ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาต ิ……………………………..…….……. 

โดย......................................................................................................................ผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 

อยู่บา้นเลขที ………..……. หมู่ที ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 

แขวง/ตาํบล ………………………. เขต/อาํเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 

จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท ์……………………………………………………………………………………... 

2. พรอ้มคาํขอนี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่างๆ มาดว้ยแลว้ดงันี 

 สาํเนาบตัรประจาํตวั …………..………….. (ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ) 

 สาํเนาใบอนญุาตตามกฎหมายว่าดว้ยควบคมุอาคาร หนงัสือใหค้วามเห็นชอบการประเมินผล 

 กระทบต่อสิงแวดลอ้ม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอืนทีจาํเป็น 

 ใบมอบอาํนาจ (ในกรณีทีมีการมอบอาํนาจ) 

 สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

 หลกัฐานทีแสดงการเป็นผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 เอกสารหลกัฐานอืนๆ ตามทีราชการส่วนทอ้งถนิประกาศกาํหนด คือ 

 1) ........................................................................................... 

 2) .......................................................................................... 
 

 ขอรบัรองว่าขอ้ความในคาํขอนีเป็นความจรงิทกุประการ 

 
 
 
 
 

      (ลงชือ) ………………………………. ผูข้ออนญุาต 

              ( ………………………………. ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คาํขอเลขที ........../............ 

(เจา้หนา้ทีกรอก) 



ส่วนของเจ้าหน้าท ี
ใบรับคาํขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที ...................................................ไดร้บัเรืองเมือวนัที .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว้ เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไม่ครบ 

     1) ..................................................................................... 

     2)..................................................................................... 

     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชือ) ……………………………………………. 

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

                                                     ตาํแหน่ง ............................................... 

 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคาํขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที ...................................................ไดร้บัเรืองเมือวนัที .................... เดือน ......................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว้ เอกสารหลกัฐาน  ครบ 

     ไม่ครบ 

     1) ..................................................................................... 

     2)..................................................................................... 

     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงชือ) ……………………………………………. 

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

                                                     ตาํแหน่ง ............................................... 

 
 
 

 
 

 



 

19. หมายเหตุ 

การแจง้ผลการพิจารณา 

19.1 ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมีคาํสงัไมอ่นญุาตไดภ้ายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทีเอกสารถูกตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 ครงัๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้

แจง้ต่อผูยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพจิารณาแลว้เสรจ็ 

19.2 ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถินพิจารณายงัไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็น

หนงัสือให ้ผูยื้นคาํขอทราบถึงเหตแุห่งความล่าชา้ทกุ 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแลว้เสรจ็ พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ทราบทุกครงั 

 

 

วันทพีมิพ ์ 27/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการทเีป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2550 

2) กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกจิการทีเป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ พ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ      

สมมุง่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร สาํเนาคู่มือประชาชน 26/08/2015 15:32  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี 5 

ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา 30290 

โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        



ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลียนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทรีบัผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาททีอ้งถนิเปิดใหบ้ริการ) 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 

 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายุใบอนญุาตประกอบกิจการทีเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพในแตล่ะประเภทกิจการ 

(ตามทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถนิใหเ้ป็นกิจการทีตอ้งควบคมุในเขต

ทอ้งถินนนั) จะตอ้งยืนขอตอ่อายใุบอนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถินหรือเจา้หนา้ทีทีรบัผิดชอบ ภายใน..ระบุ

..... วนั ก่อนใบอนญุาตสินอาย ุ(ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปี นบัแต่วนัทีออกใบอนุญาต) เมือไดย้นืคาํขอพรอ้ม

กบัเสียค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการต่อไปไดจ้นกว่าเจา้พนกังานทอ้งถินจะมีคาํสงัไม่ต่ออายุ

ใบอนุญาต และหากผูข้อต่ออายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืนคาํขอตอ่อายใุบอนุญาตก่อนวนัใบอนุญาตสินสดุ

แลว้ ตอ้งดาํเนินการขออนญุาตใหม่เสมอืนเป็นผูข้ออนญุาตรายใหม ่

 

 ทงันีหากมายืนขอตอ่อายุใบอนุญาตแลว้ แตไ่ม่ชาํระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาทีกาํหนด 

จะตอ้งเสียค่าปรบัเพิมขนึอีกรอ้ยละ 20 ของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระ และกรณีทีผูป้ระกอบการคา้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกว่า 2 ครงั เจา้พนกังานทอ้งถินมีอาํนาจสงัใหผู้น้นัหยุดดาํเนินการไวไ้ดจ้นกว่า

จะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรบัจนครบจาํนวน 

  2. เงือนไขในการยืนคาํขอ (ตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืนเอกสารทีถกูตอ้งและครบถว้น 

  (2) สาํเนาใบอนญุาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืนทีเกียวขอ้งตามประเภทกิจการทีขออนุญาต 

  (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

  (4) ......ระบเุพิมเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที

ราชการสว่นทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขนัตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีไดร้บัเอกสารครบถว้น

ตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้

เสรจ็ 

 

 

 



13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยืนคาํขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ

กิจการทีเป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ พรอ้มหลกัฐานที

ทอ้งถินกาํหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของคาํขอ และความ

ครบถว้นของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น 

จนท. แจง้ตอ่ผูย้นืคาํขอให้

แกไ้ข/เพิมเติมเพือ

ดาํเนินการ หากไมส่ามารถ

ดาํเนินการไดใ้นขณะนนั ให้

จดัทาํบนัทกึความบกพรอ่ง

และรายการเอกสารหรอื

หลกัฐานยืนเพิมเติมภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนด โดยให้

เจา้หนา้ทีและผูย้ืนคาํขอลง

นามไวใ้นบนัทึกนนัดว้ย 

 

 

1 ชวัโมง - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. หากผูข้อต่อ

อายใุบอนุญาตไม่

แกไ้ขคาํขอหรอืไม่

สง่เอกสารเพิมเติม

ใหค้รบถว้น ตามที

กาํหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพรอ่งให้

เจา้หนา้ทีสง่คืนคาํ

ขอและเอกสาร 

พรอ้มแจง้เป็น

หนงัสือถึงเหตแุห่ง



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การคืนดว้ย และ

แจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์(อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสถานทีดา้น

สขุลกัษณะ 

กรณีถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์

ดา้นสขุลกัษณะ เสนอ

พจิารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไมถู่กตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

แนะนาํใหป้รบัปรุงแกไ้ข

ดา้นสขุลกัษณะ 

 

 

20 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. กฎหมาย

กาํหนดภายใน  

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท ี

2)  



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557) 

) 

4) - 

 

การแจง้คาํสงัออก

ใบอนุญาต/คาํสงัไม่

อนญุาตใหต่้ออายุ

ใบอนุญาต 

    1. กรณีอนญุาต มี

หนงัสือแจง้การอนุญาตแก่

ผูข้ออนญุาตทราบเพือมา

รบัใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาทีทอ้งถินกาํหนด 

หากพน้กาํหนดถือว่าไม่

ประสงคจ์ะรบัใบอนญุาต 

เวน้แตจ่ะมีเหตหุรือขอ้แกต้วั

อนัสมควร 

     2. กรณีไมอ่นุญาตใหต้อ่

อายใุบอนุญาต 

        แจง้คาํสงัไม่อนุญาต

ใหต้อ่อายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการทีเป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพแก่ผูข้อ

ตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 

พรอ้มแจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์

 

8 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. ในกรณีทีเจา้

พนักงานทอ้งถิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนุญาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคาํสงัไม่

อนญุาตไดภ้ายใน 

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น ให้

ขยายเวลาออกไป

ไดอี้กไมเ่กิน 2 

ครงัๆ ละไม่เกิน 

15 วนั และแจง้ให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ภายใน 7 วนันบั

แต่วนัทีพิจารณา

แลว้เสรจ็ ทงันีหาก



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 เจา้พนกังาน

ทอ้งถินพิจารณา

ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ให้

แจง้เป็นหนงัสือให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ถงึเหตแุห่งความ

ลา่ชา้ทกุ 7 วนั

จนกว่าจะ

พจิารณาแลว้เสร็จ 

พรอ้มสาํเนาแจง้

ก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 

 

ชาํระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

คาํสงัอนุญาตตอ่อายุ

ใบอนุญาต) 

    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมา

ชาํระค่าธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาที

ทอ้งถินกาํหนด (ตาม

ประเภทกิจการทีเป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพทีมี

ขอ้กาํหนดของทอ้งถิน)  

 

 

1 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. กรณีไมช่าํระ

ตามระยะเวลาที

กาํหนด จะตอ้ง

เสียค่าปรบัเพิมขนึ

อีกรอ้ยละ 20 ของ

จาํนวนเงินทีคา้ง

ชาํระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 



 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สาํเนาทะเบียน

บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

4) ใบมอบอาํนาจ 

(ในกรณีทีมกีาร

มอบอาํนาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

5) หลกัฐานทีแสดง

การเป็นผูม้ี

อาํนาจลงนาม

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แทนนิติบุคคล กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สาํเนาเอกสาร

สิทธิ หรอืสญัญา

เช่า หรือสิทธิอนื

ใด ตามกฎหมาย

ในการใช้

ประโยชนส์ถานที

ทีใชป้ระกอบ

กิจการในแต่ละ

ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

2) หลกัฐานการ

อนญุาตตาม

กฎหมายว่าดว้ย

การควบคมุ

อาคารทีแสดงว่า

อาคารดงักล่าว

สามารถใช้

ประกอบกิจการ

ตามทีขออนุญาต

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ได ้

3) สาํเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอืนที

เกียวขอ้งในแต่

ละประเภท

กิจการ เช่น 

ใบอนุญาตตาม 

พ.ร.บ. โรงงาน 

พ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคมุ

อาคาร พ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. 

โรงแรม พ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. การ

เดินเรือในน่านนาํ

ไทย พ.ศ. 2546 

เป็นตน้ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

4) เอกสารหรือ

หลกัฐานเฉพาะ

กิจการที

กฎหมาย

กาํหนดใหมี้การ

ประเมนิผล

กระทบ เช่น 

รายงานการ

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอนืๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิเคราะห์

ผลกระทบ

สิงแวดลอ้ม 

(EIA) รายงาน

การประเมนิผล

กระทบตอ่

สขุภาพ (HIA) 

5) ผลการตรวจวดั

คณุภาพดา้น

สิงแวดลอ้ม (ใน

แต่ละประเภท

กิจการทีกาํหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

6) ใบรบัรองแพทย์

และหลกัฐาน

แสดงวา่ผ่านการ

อบรมเรอืง

สขุาภิบาลอาหาร 

(กรณียืนขอ

อนญุาตกิจการที

เกียวขอ้งกบั

อาหาร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกนิ 10,000 



บาทต่อปี (คดิตามประเภทและขนาดของกจิการ) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมู่ที 5 ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 30290 โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

 

19. หมายเหตุ 

การแจง้ผลการพิจารณา 

19.1 ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมีคาํสงัไมอ่นญุาตไดภ้ายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทีเอกสารถูกตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 ครงัๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้

แจง้ต่อผูยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพจิารณาแลว้เสรจ็ 

 19.2 ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถินพิจารณายงัไมแ่ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็น

หนงัสือใหผู้ยื้นคาํขอทราบถึงเหตแุหง่ความล่าชา้ทุก 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแลว้เสรจ็ พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ทราบทุกครงั 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับทาํการเกบ็ และขนสิงปฏิกลู 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกิจการรบัทาํการเก็บ และขนสิงปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกิจการรบัทาํการเก็บ และขนสิง

ปฏิกลู สมมุ่ง  องคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมืองเกษตร สาํเนาคู่มอืประชาชน 26/08/2015 15:41  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร  85  หมูท่ี 5 

ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา 30290 

โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 



หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลียนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทรีบัผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีทอ้งถนิเปิดใหบ้ริการ) 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 

 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการเก็บ และขนสิงปฏิกลู โดยทาํเป็นธุรกิจหรือ

ไดร้บัประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ จะตอ้งยืนขอต่ออายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถินหรือ

เจา้หนา้ทีทีรบัผิดชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วนั ก่อนใบอนญุาตสนิอาย ุ(ใบอนุญาตมีอาย ุ1 ปี นบัแต่วนัทีออก

ใบอนุญาต) เมือไดยื้นคาํขอพรอ้มกบัเสียคา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังาน

ทอ้งถินจะมีคาํสงัไม่ต่ออายใุบอนุญาต และหากผูข้อต่ออายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืนคาํขอต่ออายุใบอนญุาต

ก่อนวนัใบอนุญาตสินสดุแลว้ ตอ้งดาํเนินการขออนญุาตใหม่เสมือนเป็นผูข้ออนญุาตรายใหม ่

 

 ทงันีหากมายืนขอตอ่อายุใบอนุญาตแลว้ แตไ่ม่ชาํระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาทีกาํหนด 

จะตอ้งเสียค่าปรบัเพิมขนึอีกรอ้ยละ 20 ของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระ และกรณีทีผูป้ระกอบการคา้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกว่า 2 ครงั เจา้พนกังานทอ้งถินมีอาํนาจสงัใหผู้น้นัหยุดดาํเนินการไวไ้ดจ้นกว่า

จะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรบัจนครบจาํนวน 

 2. เงือนไขในการยืนคาํขอ (ตามทรีะบไุวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืนเอกสารทีถกูตอ้งและครบถว้น 

   (2) หลกัเกณฑด์า้นคุณสมบตัิของผูป้ระกอบกิจการ ดา้นยานพาหนะขนสิงปฏิกลู ดา้นผูข้บัขีและ

ผูป้ฏิบตัิงานประจาํยานพาหนะ ดา้นสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิงปฏิกลูถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และมี

วิธีการควบคมุกาํกบัการขนสง่เพือป้องกนัการลกัลอบทิงสิงปฏิกลูใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตาม

ขอ้กาํหนดทอ้งถิน) 

   (3) ......ระบุเพิมเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที

ราชการสว่นทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขนัตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีไดร้บัเอกสารครบถว้น

ตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้

เสรจ็ 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยืนคาํขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ

กิจการรบัทาํการเก็บ และ

ขนสิงปฏิกลู พรอ้มหลกัฐาน

ทีทอ้งถนิกาํหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของคาํขอ และความ

ครบถว้นของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น 

เจาหนา้ทีแจง้ต่อผูย้ืนคาํ

ขอใหแ้กไ้ข/เพิมเติมเพือ

ดาํเนินการ หากไมส่ามารถ

ดาํเนินการไดใ้นขณะนนั ให้

จดัทาํบนัทกึความบกพรอ่ง

และรายการเอกสารหรอื

หลกัฐานยืนเพิมเติมภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนด โดยให้

เจา้หนา้ทีและผูย้ืนคาํขอลง

นามไวใ้นบนัทึกนนัดว้ย 

 

 

1 ชวัโมง - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. หากผูข้อต่อ

อายใุบอนุญาตไม่

แกไ้ขคาํขอหรอืไม่

สง่เอกสารเพิมเติม

ใหค้รบถว้น ตามที

กาํหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพรอ่งให้

เจา้หนา้ทีสง่คืนคาํ

ขอและเอกสาร 

พรอ้มแจง้เป็น

หนงัสือถึงเหตแุห่ง

การคืนดว้ย และ



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์(อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

 

3) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีตรวจดา้น

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถ่กูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

แนะนาํใหป้รบัปรุงแกไ้ข

ดา้นสขุลกัษณะ 

 

 

20 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. กฎหมาย

กาํหนดภายใน  

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท ี

2)  



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พ.ศ. 2557) 

) 

4) - 

 

การแจง้คาํสงัออก

ใบอนุญาต/คาํสงัไม่

อนญุาตใหต่้ออายุ

ใบอนุญาต 

    4.1 กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจง้การ

อนญุาตแกผู่ข้ออนุญาต

ทราบเพือมารบัใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาทีทอ้งถิน

กาํหนด หากพน้กาํหนดถือ

ว่าไมป่ระสงคจ์ะรบั

ใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ

หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

   4.2 กรณีไมอ่นุญาตใหต้อ่

อายใุบอนุญาต 

        แจง้คาํสงัไม่อนุญาต

ใหต้อ่อายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการรบัทาํการ

เก็บ และขนสิงปฏิกลู แก่ผู้

ขอต่ออายุใบอนญุาตทราบ 

พรอ้มแจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์

 

8 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. ในกรณีทีเจา้

พนักงานทอ้งถิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนุญาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคาํสงัไม่

อนญุาตไดภ้ายใน 

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น ให้

ขยายเวลาออกไป

ไดอี้กไมเ่กิน 2 

ครงัๆ ละไม่เกิน 

15 วนั และแจง้ให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ภายใน 7 วนันบั

แต่วนัทีพิจารณา

แลว้เสรจ็ ทงันีหาก



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 เจา้พนกังาน

ทอ้งถินพิจารณา

ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ให้

แจง้เป็นหนงัสือให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ถงึเหตแุห่งความ

ลา่ชา้ทกุ 7 วนั

จนกว่าจะ

พจิารณาแลว้เสร็จ 

พรอ้มสาํเนาแจง้

ก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 

 

ชาํระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

คาํสงัอนุญาตตอ่อายุ

ใบอนุญาต) 

    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมา

ชาํระค่าธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาที

ทอ้งถินกาํหนด  

 

 

1 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. กรณีไมช่าํระ

ตามระยะเวลาที

กาํหนด จะตอ้ง

เสียค่าปรบัเพมิขนึ

อีกรอ้ยละ 20 ของ

จาํนวนเงินทีคา้ง

ชาํระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 



 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สาํเนาทะเบียน

บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สาํเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอืนที

เกียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (    เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

2) เอกสารหรือ

หลกัฐานแสดง

สถานทีรบักาํจดั

สิงปฏิกูลทีไดร้บั

ใบอนุญาตและมี

การดาํเนิน

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กิจการทีถกูตอ้ง

ตามหลกั

สขุาภิบาล โดยมี

หลกัฐานสญัญา

วา่จา้งระหวา่งผู้

ขนกบัผูก้าํจดัสิง

ปฏิกูล 

3) แผนการ

ดาํเนินงานใน

การเก็บขนสิง

ปฏิกูลทีแสดง

รายละเอียด

ขนัตอนการ

ดาํเนินงาน ความ

พรอ้มดา้น

กาํลงัคน 

งบประมาณ วสัดุ

อปุกรณ ์และ

วิธีการบริหาร

จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

4) เอกสารแสดงให้

เห็นวา่ผูข้บัขีและ

ผูป้ฏิบติังาน

ประจาํ

ยานพาหนะผ่าน

การฝึกอบรมดา้น

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การจดัการ     สิง

ปฏิกูล (ตาม

หลกัเกณฑท์ี

ทอ้งถินกาํหนด) 

5) ใบรบัรองแพทย์

หรอืเอกสาร

แสดงการตรวจ

สขุภาพประจาํปี

ของผูป้ฏิบตัิงาน

ในการเก็บขนสิง

ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการเก็บ และขนสิงปฏิกูล ฉบับละไม่เกนิ 5,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 30290 โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 



 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอรบัใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

19. หมายเหตุ 

การแจง้ผลการพิจารณา 

 

19.1ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคาํสงัไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทีเอกสารถูกตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 ครงัๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้

แจง้ต่อผูยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพจิารณาแลว้เสรจ็ 

 

19.2 ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถินพิจารณายงัไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็น

หนงัสือให ้ผูยื้นคาํขอทราบถึงเหตแุห่งความล่าชา้ทกุ 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแลว้เสรจ็ พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ทราบทุกครงั 

 

วันทพีมิพ ์ 27/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานทจีาํหน่ายอาหารหรือสถานทสีะสม

อาหาร พนืทเีกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตจดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานทสีะสมอาหาร พนื

ทีเกิน 200 ตารางเมตร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาํเนาคู่มือประชาชน 26/08/2015 14:15การขอตอ่อายใุบอนุญาต

จดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารพืนทีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ลลิตา องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85  หมู่ที 5 ต. เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง  

จ.นครราชสมีา 30290/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 



08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลียนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทรีบัผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีทอ้งถนิเปิดใหบ้ริการ) 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 

 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายุใบอนญุาตจดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร พืนทีเกิน200 

ตารางเมตร และมใิช่เป็นขายของในตลาด จะตอ้งยืนขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถินหรอื

เจา้หนา้ทีทีรบัผิดชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วนั ก่อนใบอนญุาตสนิอาย ุ(ใบอนุญาตมีอาย ุ1 ปี นบัแต่วนัทีออก

ใบอนุญาต) เมือไดยื้นคาํขอพรอ้มกบัเสียคา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังาน

ทอ้งถินจะมีคาํสงัไม่ต่ออายใุบอนุญาต และหากผูข้อต่ออายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืนคาํขอต่ออายุใบอนญุาต

ก่อนวนัใบอนุญาตสินสดุแลว้ ตอ้งดาํเนินการขออนญุาตใหมเ่สมอืนเป็นผูข้ออนญุาตรายใหม่ 

 ทงันีหากมายืนขอตอ่อายุใบอนุญาตแลว้ แตไ่ม่ชาํระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาทีกาํหนด 

จะตอ้งเสียค่าปรบัเพิมขนึอีกรอ้ยละ 20 ของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระ และกรณีทีผูป้ระกอบการคา้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกว่า 2 ครงั เจา้พนกังานทอ้งถินมีอาํนาจสงัใหผู้น้นัหยุดดาํเนินการไวไ้ดจ้นกว่า

จะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรบัจนครบจาํนวน 

    2.เงือนไขในการยืนคาํขอ (ตามทรีะบไุวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืนเอกสารทีถกูตอ้งและครบถว้น 

   (2) ตอ้งยืนคาํขอก่อนใบอนญุาตสนิอาย ุ

   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

   (4) ......ระบุเพิมเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที

ราชการสว่นทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขนัตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีไดร้บัเอกสารครบถว้น

ตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้

เสรจ็ 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยืนคาํขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตจดัตงั

สถานทีจาํหน่ายอาหารและ

สถานทีสะสมอาหาร พืนที

เกิน 200 ตารางเมตร พรอ้ม

หลกัฐานทีทอ้งถนิกาํหนด 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของคาํขอ และความ

ครบถว้นของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น 

เจา้หนา้ทีแจง้ต่อผูย้ืนคาํ

ขอใหแ้กไ้ข/เพิมเติมเพือ

ดาํเนินการ หากไมส่ามารถ

ดาํเนินการไดใ้นขณะนนั 

ขณะนนั ใหจ้ดัทาํบนัทึก

ความบกพรอ่งและรายการ

เอกสารหรือหลกัฐานยืน

เพิมเติมภายในระยะเวลาที

กาํหนด โดยใหเ้จา้หนา้ที

และผูย้ืนคาํขอลงนามไวใ้น

บนัทกึนนัดว้ย 

 

 

1 ชวัโมง - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. หากผูข้อต่อ

อายใุบอนุญาตไม่

แกไ้ขคาํขอหรอืไม่

สง่เอกสารเพิมเติม

ใหค้รบถว้น ตามที

กาํหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพรอ่งให้

เจา้หนา้ทีสง่คืนคาํ

ขอและเอกสาร 

พรอ้มแจง้เป็น

หนงัสือถึงเหตแุห่ง

การคืนดว้ย และ



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์(อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสถานทีดา้น

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถ่กูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

แนะนาํใหป้รบัปรุงแกไ้ข

ดา้นสขุลกัษณะ 

 

 

20 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. กฎหมาย

กาํหนดภายใน  

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท ี

2)  

พ.ศ. 2557) 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

) 

4) - 

 

การแจง้คาํสงัออก

ใบอนุญาต/คาํสงัไม่

อนญุาตใหต่้ออายุ

ใบอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

        มีหนงัสือแจง้การ

อนญุาตแกผู่ข้ออนุญาต

ทราบเพือมารบัใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาทีทอ้งถิน

กาํหนด หากพน้กาํหนดถือ

ว่าไมป่ระสงคจ์ะรบั

ใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ

หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

     2. กรณีไมอ่นญุาตใหต้อ่

อายใุบอนุญาต 

        แจง้คาํสงัไม่อนุญาต

ใหต้อ่อายุใบอนุญาตจดัตงั

สถานทีจาํหน่ายอาหารและ

สถานทีสะสมอาหาร พืนที

เกิน 200 ตารางเมตร แก่ผู ้

ขอต่ออายุใบอนญุาตทราบ 

พรอ้มแจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์

 

8 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. ในกรณีทีเจา้

พนักงานทอ้งถิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนุญาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคาํสงัไม่

อนญุาตไดภ้ายใน 

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น ให้

ขยายเวลาออกไป

ไดอี้กไมเ่กิน 2 

ครงัๆ ละไม่เกิน 

15 วนั และแจง้ให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ภายใน 7 วนันบั

แต่วนัทีพิจารณา

แลว้เสรจ็ ทงันีหาก

เจา้พนกังาน



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ทอ้งถินพิจารณา

ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ให้

แจง้เป็นหนงัสือให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ถงึเหตแุห่งความ

ลา่ชา้ทกุ 7 วนั

จนกว่าจะ

พจิารณาแลว้เสร็จ 

พรอ้มสาํเนาแจง้

ก.พ.ร. ) 

5) - 

 

ชาํระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

คาํสงัอนุญาตตอ่อายุ

ใบอนุญาต) 

    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมา

ชาํระค่าธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาที

ทอ้งถินกาํหนด  

 

 

1 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. กรณีไมช่าํระ

ตามระยะเวลาที

กาํหนด จะตอ้ง

เสียค่าปรบัเพิมขนึ

อีกรอ้ยละ 20 ของ

จาํนวนเงินทีคา้ง

ชาํระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 

 



14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สาํเนาทะเบียน

บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด) 

4) ใบมอบอาํนาจ 

(ในกรณีทีมกีาร

มอบอาํนาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด) 

5) หลกัฐานทีแสดง

การเป็นผูม้ี

อาํนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด) 

 



15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สาํเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอืนที

เกียวขอ้ง เช่น 

สาํเนา

ใบอนุญาตสิง

ปลกูสรา้งอาคาร 

หรอืหลกัฐาน

แสดงวา่อาคาร

นนัสามารถใช้

ประกอบการได้

ตามกฎหมายว่า

ดว้ยการควบคมุ

อาคาร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด) 

2) ใบรบัรองแพทย์

ของผูข้อรบั

ใบอนุญาต ผูช่้วย

จาํหน่ายอาหาร

และผูป้รุงอาหาร 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานทจีาํหน่ายอาหารและสถานทสีะสมอาหาร พนืทเีกิน 

200 ตารางเมตร ฉบับละไม่เกนิ 3,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน)   



 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผ่านศนูยร์บัเรอืงรอ้งเรียน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของส่วนราชการนนัๆ 

หมายเหตุ (ททีาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85 หมูท่ี 5 ตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา 30290) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอรบัใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

 

 

19. หมายเหตุ 

การแจง้ผลการพิจารณา 

  19.1 ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถิน ไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคาํสงัไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 

วนั นบัแต่วนัทีเอกสารถกูตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 ครงัๆ ละไม่เกิน 15 วนั และ

ใหแ้จง้ต่อผูย้ืนคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพจิารณาแลว้เสรจ็ 

 19.2 ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถินพิจารณายงัไมแ่ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็น

หนงัสือใหผู้ยื้นคาํขอทราบถึงเหตแุหง่ความล่าชา้ทุก 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแลว้เสรจ็ พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ทราบทุกครงั 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตังสถานทจีาํหน่ายอาหารและสถานทสีะสมอาหาร 

พนืทเีกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตจดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร พืนทีเกิน 

200 ตารางเมตร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตจดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารและสถานทีสะสม

อาหาร พืนทีเกิน 200 ตารางเมตร  สมมุง่  องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเมืองเกษตร สาํเนาคู่มอืประชาชน 

26/08/2015 14:47  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี 5 

ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา 30290 

โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 



ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)         

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลียนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทรีบัผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีทอ้งถนิเปิดใหบ้ริการ) 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 

 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตจดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหาร พืนทีเกิน200 ตาราง

เมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตอ้งยืนขออนญุาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถินหรือพนกังานเจา้หนา้ทีที

รบัผิดชอบ โดยยืนคาํขอตามแบบฟอรม์ทีกฎหมายกาํหนด พรอ้มทงัเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม

ขอ้กาํหนดของทอ้งถิน ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ทีรบัผิดชอบ (ระบ)ุ 

   2.เงือนไขในการยืนคาํขอ (ตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืนเอกสารทีถกูตอ้งและครบถว้น 

  (2) สาํเนาใบอนญุาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง 

 (3) สภาพสุขลกัษณะของสถานประกอบกิจการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

(4) ......ระบเุพิมเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที

ราชการสว่นทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขนัตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีไดร้บัเอกสารครบถว้น

ตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้

เสรจ็ 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยืนคาํ

ขอรบัใบอนุญาตจัดตงั

สถานทีจาํหน่ายอาหารและ

สถานทีสะสมอาหาร พืนที

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เกิน 200 ตารางเมตร พรอ้ม

หลกัฐานทีทอ้งถนิกาํหนด 

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของคาํขอ และความ

ครบถว้นของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น 

เจา้หนา้ทีแจง้ต่อผูย้ืนคาํ

ขอใหแ้กไ้ข/เพิมเติมเพือ

ดาํเนินการ หากไมส่ามารถ

ดาํเนินการไดใ้นขณะนนั ให้

จดัทาํบนัทกึความบกพรอ่ง

และรายการเอกสารหรอื

หลกัฐานยืนเพิมเติมภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนด โดยให้

เจา้หนา้ทีและผูย้ืนคาํขอลง

นามไวใ้นบนัทึกนนัดว้ย 

 

 

1 ชวัโมง - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. หากผูข้อ

ใบอนุญาตไม่

แกไ้ขคาํขอหรอืไม่

สง่เอกสารเพิมเติม

ใหค้รบถว้น ตามที

กาํหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพรอ่งให้

เจา้หนา้ทีสง่คืนคาํ

ขอและเอกสาร 

พรอ้มแจง้เป็น

หนงัสือถึงเหตแุห่ง

การคืนดว้ย และ

แจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์(อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

 

3) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสถานทีดา้น

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถ่กูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

แนะนาํใหป้รบัปรุงแกไ้ข

ดา้นสขุลกัษณะ 

 

 

20 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. กฎหมาย

กาํหนดภายใน  

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท ี

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) - การแจง้คาํสงัออก

ใบอนุญาต/คาํสงัไม่

8 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจง้การ

อนญุาตแกผู่ข้ออนุญาต

ทราบเพือมารบัใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาทีทอ้งถิน

กาํหนด หากพน้กาํหนดถือ

ว่าไมป่ระสงคจ์ะรบั

ใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ

หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

     2. กรณีไมอ่นุญาต 

        แจง้คาํสงัไม่ออก

ใบอนุญาตจดัตงัสถานที

จาํหน่ายอาหารและสถานที

สะสมอาหาร พืนทีเกิน 200 

ตารางเมตร แก่ผูข้ออนญุาต

ทราบ พรอ้มแจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์

 

 

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. ในกรณีทีเจา้

พนักงานทอ้งถิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนุญาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคาํสงัไม่

อนญุาตไดภ้ายใน 

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น ให้

ขยายเวลาออกไป

ไดอี้กไมเ่กิน 2 

ครงัๆ ละไม่เกิน 

15 วนั และแจง้ให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ภายใน 7 วนันบั

แต่วนัทีพิจารณา

แลว้เสรจ็ ทงันีหาก

เจา้พนกังาน

ทอ้งถินพิจารณา

ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ให้

แจง้เป็นหนงัสือให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ถงึเหตแุห่งความ

ลา่ชา้ทกุ 7 วนั

จนกว่าจะ

พจิารณาแลว้เสร็จ 

พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ) 

5) - 

 

ชาํระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

คาํสงัอนุญาต) 

    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมา

ชาํระค่าธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาที

ทอ้งถินกาํหนด  

 

 

1 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. กรณีไมช่าํระ

ตามระยะเวลาที

กาํหนด จะตอ้ง

เสียค่าปรบัเพิมขนึ

อีกรอ้ยละ 20 ของ

จาํนวนเงินทีคา้ง

ชาํระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สาํเนาทะเบียน

บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด ) 

4) ใบมอบอาํนาจ 

(ในกรณีทีมกีาร

มอบอาํนาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด ) 

5) หลกัฐานทีแสดง

การเป็นผูม้ี

อาํนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด ) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สาํเนา - 0 1 ฉบบั (เอกสารและ



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอืนที

เกียวขอ้ง เช่น 

สาํเนา

ใบอนุญาตสิง

ปลกูสรา้งอาคาร

ตามกฎหมายว่า

ดว้ยการควบคมุ

อาคารของสถาน

ประกอบการ 

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด ) 

2) ใบรบัรองแพทย์

ของผูข้อรบั

ใบอนุญาต ผูช่้วย

จาํหน่ายอาหาร

และผูป้รุงอาหาร 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตังสถานทจีาํหน่ายอาหารและสถานทสีะสมอาหาร พืนทเีกนิ 200 

ตารางเมตร ฉบับละไม่เกนิ 3,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอ



ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 30290 โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอรบัใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามขอ้กาํหนดของทอ้งถนิ) 

 

19. หมายเหตุ 

การแจง้ผลการพิจารณา 

 

19.1ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคาํสงัไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทีเอกสารถูกตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 ครงัๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้

แจง้ต่อผูยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพจิารณาแลว้เสรจ็ 

 

19.2 ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถินพิจารณายงัไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็น

หนงัสือให ้ผูยื้นคาํขอทราบถึงเหตแุห่งความล่าชา้ทกุ 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแลว้เสรจ็ พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ทราบทุกครงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจาํหน่ายสินค้าในทหีรอืทางสาธารณะ 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตจาํหน่ายสินคา้ในทีหรือทางสาธารณะ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตจาํหน่ายสินคา้ในทีหรือทางสาธารณะ  สมมุง่ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร สาํเนาคู่มือประชาชน 26/08/2015 14:36  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี 5 

ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสมีา 30290  โทรศพัท์/โทรสาร 044-756344/ตดิต่อ

ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 



หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลียนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทรีบัผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีทอ้งถนิเปิดใหบ้ริการ) 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 

 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตจาํหน่ายสินคา้ในทีหรอืทางสาธารณะ ตอ้งยืนขออนุญาตตอ่เจา้พนักงาน

ทอ้งถินหรือพนกังานเจา้หนา้ททีีรบัผิดชอบ โดยยืนคาํขอตามแบบฟอรม์ทีกฎหมายกาํหนด พรอ้มทงั

เอกสารประกอบการขออนญุาตตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ทีรบัผิดชอบ (ระบุ) 

   2. เงือนไขในการยืนคาํขอ (ตามทรีะบไุวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืนเอกสารทีถกูตอ้งและครบถว้น 

 (2) สภาพสุขลกัษณะของสถานประกอบการตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

  (3) ......ระบเุพิมเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที

ราชการสว่นทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขนัตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีไดร้บัเอกสารครบถว้น

ตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้

เสรจ็ 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยืนคาํ

ขอรบัใบอนุญาตจาํหน่าย

สินคา้ในทีหรอืทาง

สาธารณะ พรอ้มหลกัฐานที

ทอ้งถินกาํหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน) 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจา้หนา้ทีตรวจสอบความ 1 ชวัโมง - (1. ระยะเวลา



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ถกูตอ้งของคาํขอ และความ

ครบถว้นของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น 

เจา้หนา้ทีแจง้ต่อผูย้ืนคาํ

ขอใหแ้กไ้ข/เพิมเติมเพือ

ดาํเนินการ หากไมส่ามารถ

ดาํเนินการไดใ้นขณะนนั ให้

จดัทาํบนัทกึความบกพรอ่ง

และรายการเอกสารหรอื

หลกัฐานยืนเพิมเติมภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนด โดยให้

เจา้หนา้ทีและผูย้ืนคาํขอลง

นามไวใ้นบนัทึกนนัดว้ย 

 

 

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. หากผูข้อ

ใบอนุญาตไม่

แกไ้ขคาํขอหรอืไม่

สง่เอกสารเพิมเติม

ใหค้รบถว้น ตามที

กาํหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพรอ่งให้

เจา้หนา้ทีสง่คืนคาํ

ขอและเอกสาร 

พรอ้มแจง้เป็น

หนงัสือถึงเหตแุห่ง

การคืนดว้ย และ

แจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์(อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) การพิจารณา เจา้หนา้ทีตรวจสถานทีดา้น 20 วนั - (1. ระยะเวลา



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถ่กูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

แนะนาํใหป้รบัปรุงแกไ้ข

ดา้นสขุลกัษณะ 

 

 

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. กฎหมาย

กาํหนดภายใน  

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท ี

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) - 

 

การแจง้คาํสงัออก

ใบอนุญาต/คาํสงัไม่

อนญุาต 

     1. กรณีอนุญาต 

        มีหนงัสือแจง้การ

อนญุาตแกผู่ข้ออนุญาต

8 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทราบเพือมารบัใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาทีทอ้งถิน

กาํหนด หากพน้กาํหนดถือ

ว่าไมป่ระสงคจ์ะรบั

ใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ

หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

     2. กรณีไมอ่นุญาต 

        แจง้คาํสงัไม่ออก

ใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้

ในทีหรอืทางสาธารณะแก่ผู้

ขออนญุาตทราบ พรอ้มแจง้

สิทธิในการอทุธรณ ์

 

 

2. ในกรณีทีเจา้

พนักงานทอ้งถิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนุญาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคาํสงัไม่

อนญุาตไดภ้ายใน 

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น ให้

ขยายเวลาออกไป

ไดอี้กไมเ่กิน 2 

ครงัๆ ละไม่เกิน 

15 วนั และแจง้ให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ภายใน 7 วนันบั

แต่วนัทีพิจารณา

แลว้เสรจ็ ทงันีหาก

เจา้พนกังาน

ทอ้งถินพิจารณา

ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ให้

แจง้เป็นหนงัสือให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ถงึเหตแุห่งความ

ลา่ชา้ทกุ 7 วนั

จนกว่าจะ

พจิารณาแลว้เสร็จ 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ) 

5) - 

 

ชาํระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

คาํสงัอนุญาต) 

    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมา

ชาํระค่าธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาที

ทอ้งถินกาํหนด  

 

 

1 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. กรณีไมช่าํระ

ตามระยะเวลาที

กาํหนด จะตอ้ง

เสียค่าปรบัเพิมขนึ

อีกรอ้ยละ 20 ของ

จาํนวนเงินทีคา้ง

ชาํระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) สาํเนาทะเบียน

บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แผนทีสงัเขป

แสดงทีตงั

จาํหน่ายอาหาร 

(กรณีเร่ขายไม่

ตอ้งมแีผนที) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด) 

2) ใบรบัรองแพทย์

ของผูข้อรบั

ใบอนุญาต และ

ผูจ้าํหน่ายอาหาร 

หรอืเอกสาร

หลกัฐานทีแสดง

วา่ผ่านการอบรม

หลกัสตูร

สขุาภิบาลอาหาร 

(กรณีจาํหน่าย

สินคา้ประเภท

อาหาร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 



1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาํหน่ายสินค้าในทหีรือทางสาธารณะ 

     (ก) จาํหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในทหีนึงทใีดโดยปกติ  ฉบับละไม่เกนิ 500 บาทต่อปี  

     (ข) จาํหน่ายโดยลกัษณะการเร่ขาย  ฉบับละไม่เกนิ  50  บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน)   

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน แจง้ผ่านศนูยร์บัเรอืงรอ้งเรียน ตามช่องทางการใหบ้รกิารของส่วนราชการนนัๆ 

หมายเหตุ (ททีาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี 5 

ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสมีา 30290  โทรศพัท์/โทรสาร 044-756344) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์ริการประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอรบัใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

 

 

19. หมายเหตุ 

การแจง้ผลการพิจารณา 

19.1ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคาํสงัไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทีเอกสารถูกตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 ครงัๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้

แจง้ต่อผูยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพจิารณาแลว้เสรจ็ 

19.2 ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถินพิจารณายงัไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็น

หนงัสือให ้ผูยื้นคาํขอทราบถึงเหตแุห่งความล่าชา้ทกุ 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแลว้เสรจ็ พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ทราบทุกครงั 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทาํการเก็บ และขนสิงปฏิกลู 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการเก็บ และขนสิงปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการเกบ็ และขนสิงปฏิกูล 

สมม่◌ุง องคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมืองเกษตร สาํเนาคู่มือประชาชน 26/08/2015 15:15  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมูท่ ี5 

ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา 30290 

โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 



หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลียนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทรีบัผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีทอ้งถนิเปิดใหบ้ริการ) 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 

 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการเก็บ และขนสิงปฏิกลู โดยทาํเป็นธรุกิจหรือไดร้บั

ประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดค่าบรกิาร ตอ้งยืนขออนุญาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถินหรือพนกังานเจา้หนา้ที

ทีรบัผิดชอบ โดยยืนคาํขอตามแบบฟอรม์ทีกฎหมายกาํหนด พรอ้มทงัเอกสารประกอบการขออนญุาตตาม

ขอ้กาํหนดของทอ้งถิน ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ทีรบัผิดชอบ (ระบ)ุ 

  2. เงือนไขในการยืนคาํขอ (ตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

 (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืนเอกสารทีถกูตอ้งและครบถว้น 

 (2) หลกัเกณฑด์า้นคุณสมบัติของผูป้ระกอบกิจการ ดา้นยานพาหนะขนสิงปฏิกลู ดา้นผูข้บัขีและ

ผูป้ฏิบตัิงานประจาํยานพาหนะ ดา้นสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิงปฏิกลูถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และมี

วิธีการควบคมุกาํกบัการขนสง่เพือป้องกนัการลกัลอบทิงสิงปฏิกลูใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตาม

ขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

  (3) ......ระบเุพิมเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที

ราชการสว่นทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขนัตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเรมินบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีไดร้บัเอกสารครบถว้น

ตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้

เสรจ็ 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยืนคาํ

ขอรบัใบอนุญาตประกอบ

กิจการรบัทาํการเก็บ และ

ขนสิงปฏิกลู พรอ้มหลกัฐาน

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทีทอ้งถนิกาํหนด 

 

ไปตามบริบทของ

พนืที 

) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของคาํขอ และความ

ครบถว้นของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น 

เจา้หนา้ทีแจง้ต่อผูย้ืนคาํ

ขอใหแ้กไ้ข/เพิมเติมเพือ

ดาํเนินการ หากไมส่ามารถ

ดาํเนินการไดใ้นขณะนนั ให้

จดัทาํบนัทกึความบกพรอ่ง

และรายการเอกสารหรอื

หลกัฐานยืนเพิมเติมภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนด โดยให้

เจา้หนา้ทีและผูย้ืนคาํขอลง

นามไวใ้นบนัทึกนนัดว้ย 

 

 

1 ชวัโมง - (1. ระยะเวลาการ

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

พนืที 

2. หากผูข้อ

ใบอนุญาตไม่

แกไ้ขคาํขอหรอืไม่

สง่เอกสารเพิมเติม

ใหค้รบถว้น ตามที

กาํหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพรอ่งให้

เจา้หนา้ทีสง่คืนคาํ

ขอและเอกสาร 

พรอ้มแจง้เป็น

หนงัสือถึงเหตแุห่ง

การคืนดว้ย และ

แจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์(อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีตรวจดา้น

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถ่กูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

แนะนาํใหป้รบัปรุงแกไ้ข

ดา้นสขุลกัษณะ 

 

 

20 วนั - (1. ระยะเวลาการ

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

พนืที 

2. กฎหมาย

กาํหนดภายใน  

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท ี

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) - 

 

การแจง้คาํสงัออก

ใบอนุญาต/คาํสงัไม่

8 วนั - (1. ระยะเวลาการ

ใหบ้รกิาร สว่น



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อนญุาต 

     1. กรณีอนุญาต 

        มีหนงัสือแจง้การ

อนญุาตแกผู่ข้ออนุญาต

ทราบเพือมารบัใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาทีทอ้งถิน

กาํหนด หากพน้กาํหนดถือ

ว่าไมป่ระสงคจ์ะรบั

ใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ

หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นุญาต 

        แจง้คาํสงัไม่ออก

ใบอนุญาตใบอนุญาต

ประกอบกิจการรบัทาํการ

เก็บ และขนสิงปฏิกลูแก่   ผู ้

ขออนญุาตทราบ พรอ้มแจง้

สิทธิในการอทุธรณ ์

 

 

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

พนืที 

2. ในกรณีทีเจา้

พนักงานทอ้งถิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนุญาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคาํสงัไม่

อนญุาตไดภ้ายใน 

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น ให้

ขยายเวลาออกไป

ไดอี้กไมเ่กิน 2 

ครงัๆ ละไม่เกิน 

15 วนั และแจง้ให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ภายใน 7 วนันบั

แต่วนัทีพิจารณา

แลว้เสรจ็ ทงันีหาก

เจา้พนกังาน

ทอ้งถินพิจารณา

ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ให้

แจง้เป็นหนงัสือให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ถงึเหตแุห่งความ

ลา่ชา้ทกุ 7 วนั

จนกว่าจะ

พจิารณาแลว้เสร็จ 

พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ) 

5) - 

 

ชาํระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

คาํสงัอนุญาต) 

    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมา

ชาํระค่าธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาที

ทอ้งถินกาํหนด  

 

 

1 วนั - (1. ระยะเวลาการ

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

พนืที 

2. กรณีไมช่าํระ

ตามระยะเวลาที

กาํหนด จะตอ้ง

เสียค่าปรบัเพิมขนึ

อีกรอ้ยละ 20 ของ

จาํนวนเงินทีคา้ง

ชาํระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สาํเนาทะเบียน

บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สาํเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอืนที

เกียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

2) เอกสารหรือ

หลกัฐานแสดง

สถานทรีบักาํจดั

สิงปฏิกูลทีไดร้บั

ใบอนุญาตและมี

การดาํเนิน

กิจการทีถกูตอ้ง

ตามหลกั

สขุาภิบาล โดยมี

หลกัฐานสญัญา

วา่จา้งระหวา่งผู้

ขนกบัผูก้าํจดัสิง

ปฏิกูล 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) แผนการ

ดาํเนินงานใน

การเก็บขนสิง

ปฏิกูลทีแสดง

รายละเอียด

ขนัตอนการ

ดาํเนินงาน ความ

พรอ้มดา้น

กาํลงัคน 

งบประมาณ วสัดุ

อปุกรณ ์และ

วิธีการบริหาร

จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

4) เอกสารแสดงให้

เห็นวา่ผูข้บัขีและ

ผูป้ฏิบติังาน

ประจาํ

ยานพาหนะผ่าน

การฝึกอบรมดา้น

การจดัการ     สิง

ปฏิกูล (ตาม

หลกัเกณฑท์ี

ทอ้งถินกาํหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

5) ใบรบัรองแพทย์

หรอืเอกสาร

แสดงการตรวจ

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สขุภาพประจาํปี

ของผูป้ฏิบตัิงาน

ในการเก็บขนสิง

ปฏิกูล 

ทอ้งถินกาํหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาํการเก็บ และขนสิงปฏกิูล ฉบับละไม่เกนิ 5,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ ((ระบตุามขอ้กาํหนดของทอ้งถนิ))   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85 หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 30290 โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอรบัใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

 

 

19. หมายเหตุ 



การแจง้ผลการพิจารณา 

 

19.1ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคาํสงัไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทีเอกสารถูกตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 ครงัๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้

แจง้ต่อผูยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพจิารณาแลว้เสรจ็ 

 

19.2 ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถินพิจารณายงัไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็น

หนงัสือให ้ผูยื้นคาํขอทราบถึงเหตแุห่งความล่าชา้ทกุ 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแลว้เสรจ็ พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ทราบทุกครงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการทเีป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการทีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2550 

2) กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกจิการทีเป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ พ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตประกอบกิจการทีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ สมมุง่  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร สาํเนาคู่มือประชาชน 26/08/2015 15:25  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร    85  หมูท่ี 5 

ตาํบลเมอืงเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา 30290 

โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        



ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลียนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทรีบัผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีทอ้งถนิเปิดใหบ้ริการ) 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 

 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการทีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามทีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถินใหเ้ป็นกิจการทีตอ้งควบคมุในเขตทอ้งถินนนั) ตอ้ง

ยืนขออนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถินหรือพนกังานเจา้หนา้ทีทีรบัผิดชอบ โดยยืนคาํขอตามแบบฟอรม์ที

กฎหมายกาํหนด พรอ้มทงัเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน ณ กลุม่/กอง/ฝ่าย ที

รบัผิดชอบ (ระบ)ุ 

   2. เงือนไขในการยืนคาํขอ (ตามทรีะบไุวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืนเอกสารทีถกูตอ้งและครบถว้น 

   (2) สาํเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอืนทีเกียวขอ้งตามประเภทกิจการทีขออนุญาต 

  (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

  (4) ......ระบเุพิมเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที

ราชการสว่นทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขนัตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีไดร้บัเอกสารครบถว้น

ตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้

เสรจ็ 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยืนคาํ

ขอรบัใบอนุญาตประกอบ

กิจการทีเป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ (แตล่ะประเภท

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กิจการ) พรอ้มหลกัฐานที

ทอ้งถินกาํหนด 

 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของคาํขอ และความ

ครบถว้นของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น 

เจา้หนา้ทีแจง้ต่อผูย้ืนคาํ

ขอใหแ้กไ้ข/เพิมเติมเพือ

ดาํเนินการ หากไมส่ามารถ

ดาํเนินการไดใ้นขณะนนั ให้

จดัทาํบนัทกึความบกพรอ่ง

และรายการเอกสารหรอื

หลกัฐานยืนเพิมเติมภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนด โดยให้

เจา้หนา้ทีและผูย้ืนคาํขอลง

นามไวใ้นบนัทึกนนัดว้ย 

 

 

1 ชวัโมง - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. หากผูข้อ

ใบอนุญาตไม่

แกไ้ขคาํขอหรอืไม่

สง่เอกสารเพิมเติม

ใหค้รบถว้น ตามที

กาํหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพรอ่งให้

เจา้หนา้ทีสง่คืนคาํ

ขอและเอกสาร 

พรอ้มแจง้เป็น

หนงัสือถึงเหตแุห่ง

การคืนดว้ย และ

แจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์(อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539) 

) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสถานทีดา้น

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถ่กูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

แนะนาํใหป้รบัปรุงแกไ้ข

ดา้นสขุลกัษณะ 

 

 

20 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. กฎหมาย

กาํหนดภายใน  

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท ี

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) - การแจง้คาํสงัออก 8 วนั - (1. ระยะเวลา



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ใบอนุญาต/คาํสงัไม่

อนญุาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจง้การ

อนญุาตแกผู่ข้ออนุญาต

ทราบเพือมารบัใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาทีทอ้งถิน

กาํหนด หากพน้กาํหนดถือ

ว่าไมป่ระสงคจ์ะรบั

ใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ

หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นุญาต 

        แจง้คาํสงัไม่ออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการ

ทีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

(ในแตล่ะประเภทกิจการ) 

แก่ผูข้ออนุญาตทราบ 

พรอ้มแจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์

 

 

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. ในกรณีทีเจา้

พนักงานทอ้งถิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนุญาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคาํสงัไม่

อนญุาตไดภ้ายใน 

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น ให้

ขยายเวลาออกไป

ไดอี้กไมเ่กิน 2 

ครงัๆ ละไม่เกิน 

15 วนั และแจง้ให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ภายใน 7 วนันบั

แต่วนัทีพิจารณา

แลว้เสรจ็ ทงันีหาก

เจา้พนกังาน

ทอ้งถินพิจารณา

ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ให้

แจง้เป็นหนงัสือให้



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ถงึเหตแุห่งความ

ลา่ชา้ทกุ 7 วนั

จนกว่าจะ

พจิารณาแลว้เสร็จ 

พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ) 

5) - 

 

ชาํระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

คาํสงัอนุญาต) 

    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมา

ชาํระค่าธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาที

ทอ้งถินกาํหนด (ตาม

ประเภทกิจการทีเป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพทีมี

ขอ้กาํหนดของทอ้งถิน)  

 

 

1 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ 

ใหร้ะบไุปตาม

บริบทของทอ้งถิน 

2. กรณีไมช่าํระ

ตามระยะเวลาที

กาํหนด จะตอ้ง

เสียค่าปรบัเพิมขนึ

อีกรอ้ยละ 20 ของ

จาํนวนเงินทีคา้ง

ชาํระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 



15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สาํเนาทะเบียน

บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

4) ใบมอบอาํนาจ 

(ในกรณีทีมกีาร

มอบอาํนาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

5) หลกัฐานทีแสดง

การเป็นผูม้ี

อาํนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สาํเนาเอกสาร

สิทธิ หรอืสญัญา

เช่า หรือสิทธิอนื

ใด ตามกฎหมาย

ในการใช้

ประโยชนส์ถานที

ทีใชป้ระกอบ

กิจการในแต่ละ

ประเภทกิจการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

2) หลกัฐานการ

อนญุาตตาม

กฎหมายว่าดว้ย

การควบคมุ

อาคารทีแสดงว่า

อาคารดงักล่าว

สามารถใช้

ประกอบกิจการ

ตามทีขออนุญาต

ได ้

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

3) สาํเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอืนที

เกียวขอ้งในแต่

ละประเภท

กิจการ เช่น 

ใบอนุญาตตาม 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พ.ร.บ. โรงงาน 

พ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคมุ

อาคาร พ.ศ. 

2522 พ.ร.บ. 

โรงแรม พ.ศ. 

2547 พ.ร.บ. การ

เดินเรือในน่านนาํ

ไทย พ.ศ. 2546 

เป็นตน้ 

4) เอกสารหรือ

หลกัฐานเฉพาะ

กิจการที

กฎหมาย

กาํหนดใหมี้การ

ประเมนิผล

กระทบ เช่น 

รายงานการ

วิเคราะห์

ผลกระทบ

สิงแวดลอ้ม 

(EIA) รายงาน

การประเมนิผล

กระทบตอ่

สขุภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) ผลการตรวจวดั

คณุภาพดา้น

สิงแวดลอ้ม (ใน

แต่ละประเภท

กิจการทีกาํหนด) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

6) ใบรบัรองแพทย์

และหลกัฐาน

แสดงวา่ผ่านการ

อบรมเรอืง

สขุาภิบาลอาหาร 

(กรณียืนขอ

อนญุาตกิจการที

เกียวขอ้งกบั

อาหาร) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาท

ต่อปี (คดิตามประเภทและขนาดของกจิการ) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร    85  หมูที่ 5 ตาํบลเมอืงเกษตร อาํเภอ



ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 30290 โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอรบัใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

 

 

19. หมายเหตุ 

การแจง้ผลการพิจารณา 

19.1ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคาํสงัไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทีเอกสารถูกตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไมเ่กิน 2 ครงัๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้

แจง้ต่อผูยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพจิารณาแลว้เสรจ็ 

19.2 ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถินพิจารณายงัไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็น

หนงัสือให ้ผูยื้นคาํขอทราบถึงเหตแุห่งความล่าชา้ทกุ 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแลว้เสรจ็ พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ทราบทุกครงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตังสถานทจีาํหน่ายอาหารและสถานที

สะสมอาหาร พืนทไีม่เกิน 200 ตารางเมตร 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอหนงัสือรบัรองการแจง้จดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร 

พืนทีไมเ่กิน 200 ตารางเมตร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอหนงัสือรบัรองการแจง้จดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารและสถานที

สะสมอาหารพนืทไีม่เกิน 200 ตารางเมตร สมมุง่ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเมืองเกษตร สาํเนาคู่มอื

ประชาชน 26/08/2015 15:19  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี 5 

ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา 30290  โทรศพัท์/โทรสาร 044-756344/ตดิต่อ

ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 



08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลียนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทรีบัผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีทอ้งถนิเปิดใหบ้ริการ) 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 

 

 ผูใ้ดประสงคข์อจดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในอาคารหรือพืนทใีดซงึมีพืนทไีม่

เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน เพือขอรบัหนงัสือ

รบัรองการแจง้ ทงันีผูข้อรบัหนงัสือรบัรองการแจง้ สามารถดาํเนินกิจการไดท้นัทีหลงัจากยืนคาํขอ โดยยืน

คาํขอตามแบบฟอรม์ทีกฎหมายกาํหนด พรอ้มทังเอกสารประกอบการแจง้ตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน ณ 

กลุม่/กอง/ฝ่าย ทีรบัผิดชอบ (ระบ)ุ 

 

  2. เงือนไขในการยืนคาํขอ (ตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืนเอกสารทีถกูตอ้งและครบถว้น 

 

  (2) ......ระบเุพิมเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที

ราชการสว่นทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขนัตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีไดร้บัเอกสารครบถว้น

ตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้

เสรจ็ 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูข้อรบัหนงัสือรบัรองการ 15 นาที - (1. ระยะใหบ้ริการ 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 แจง้ยืนคาํขอแจง้จดัตงั

สถานทีจาํหน่ายอาหารและ

สถานทีสะสมอาหาร พืนที

ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร 

พรอ้มหลกัฐานทีทอ้งถิน

กาํหนด 

 

สว่นงาน/

หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีออกใบรบัแจง้ 

 

30 นาที - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. กฎหมาย

กาํหนดตอ้งออก

ใบรบัแจง้ภายใน

วนัทีไดร้บัแจง้) 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสาร 

    กรณีการแจง้ไมถู่กตอ้ง/

ครบถว้น เจา้หนา้ทีแจง้ต่อผู้

ยืนคาํขอแจง้แกไ้ข/เพิมเติม

เพือดาํเนินการ หากไม่

สามารถดาํเนินการไดใ้น

ขณะนนั ใหจ้ดัทาํบนัทึก

ความบกพรอ่งและรายการ

1 ชวัโมง - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. หากผูแ้จง้ไม่

แกไ้ขหรือไมส่ง่



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เอกสารหรือหลกัฐานยืน

เพิมเติมภายใน 7 วนันบั  

แต่วนัทีไดร้บัแจง้ โดยให้

เจา้หนา้ทีและผูย้ืนคาํขอลง

นามไวใ้นบนัทึกนนัดว้ย 

 

 

เอกสารเพิมเติม

ภายใน 7 วนัทาํ

การนบัแตว่นัที

ไดร้บัการแจง้ที

กาํหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพรอ่ง ใหเ้จา้

พนักงานทอ้งถินมี

อาํนาจสงัใหก้าร

แจง้ของผูแ้จง้เป็น

อนัสินสดุ) 

4) - 

 

ออกหนงัสือรบัรองการแจง้/

การแจง้เป็นอนัสินสดุ 

     1. กรณีออกหนงัสือ

รบัรองการแจง้ 

         มหีนงัสือแจง้ใหผู้แ้จง้

ทราบ เพือมารบัหนงัสือ

รบัรองการแจง้ 

     2. กรณีการแจง้เป็นอนั

สินสดุ 

         แจง้คาํสงัใหก้ารแจง้

เป็นอนัสินสดุแก่ผูแ้จง้ทราบ 

พรอ้มแจง้สิทธิการอทุธรณ ์

 

 

5 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน) 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) - 

 

ชาํระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

คาํสงัออกหนงัสอืรบัรอง 

การแจง้) 

    แจง้ใหผู้ย้ืนคาํขอแจง้มา

ชาํระค่าธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาที

ทอ้งถินกาํหนด (สถานที

จาํหน่ายอาหารและสถานที

สะสมอาหาร พืนทไีม่เกิน 

200 ตารางเมตร)  

 

 

1 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. กรณีไมช่าํระ

ตามระยะเวลาที

กาํหนด จะตอ้ง

เสียค่าปรบัเพมิขนึ

อีกรอ้ยละ 20 ของ

จาํนวนเงินทีคา้ง

ชาํระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สาํเนาทะเบียน - 0 1 ฉบบั - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บา้น 

3) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด) 

4) ใบมอบอาํนาจ 

(ในกรณีทีมกีาร

มอบอาํนาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด) 

5) หลกัฐานทีแสดง

การเป็นผูม้ี

อาํนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ

กาํหนด) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สาํเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายที

เกียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอนืๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินประกาศ



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กาํหนด) 

2) เอกสารและ

หลกัฐานอนืๆ 

ตามทีราชการ

สว่นทอ้งถิน

ประกาศกาํหนด 

- 0 1 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตังสถานทีจาํหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร 

พนืทไีม่เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละไม่เกนิ 1,000 บาทต่อปี  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 30290  โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

 

 

 



19. หมายเหตุ 

- 

วันทพีมิพ ์ 27/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกจิการรับทาํการกาํจัดสิงปฏิกลู 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการกาํจดัสิงปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2550 

 

2) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการกาํจดัสิงปฏิกลู สมมุง่  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร สาํเนาคู่มอืประชาชน 26/08/2015 14:58  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 85  หมู่ที 5 

ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา 30290 

โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 



ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลียนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทรีบัผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีทอ้งถนิเปิดใหบ้ริการ) 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 

 ผูใ้ดประสงคข์อใบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการกาํจัดสงิปฏิกูล โดยทาํเป็นธุรกิจหรือไดร้บัประโยชน์

ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ตอ้งยืนขออนุญาตตอ่เจา้พนกังานทอ้งถินหรือพนกังานเจา้หนา้ทีที

รบัผิดชอบ โดยยืนคาํขอตามแบบฟอรม์ทีกฎหมายกาํหนด พรอ้มทงัเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม

ขอ้กาํหนดของทอ้งถิน ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ทีรบัผิดชอบ (ระบ)ุ 

  2. เงือนไขในการยืนคาํขอ (ตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

  (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืนเอกสารทีถกูตอ้งและครบถว้น 

  (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบติัของผูป้ระกอบกิจการ ดา้นสขุลกัษณะการกาํจดัสิงปฏิกลู และดา้น

คณุสมบัติของผูป้ฏิบติังานถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

  (3) ......ระบเุพิมเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที

ราชการสว่นทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขนัตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีไดร้บัเอกสารครบถว้น

ตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้

เสรจ็ 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยืนคาํ

ขอรบัใบอนุญาตประกอบ

กิจการรบัทาํการกาํจัดสิง

ปฏิกลู พรอ้มหลกัฐานที

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทอ้งถินกาํหนด 

 

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของคาํขอ และความ

ครบถว้นของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น 

เจา้หนา้ทีแจง้ต่อผูย้ืนคาํ

ขอใหแ้กไ้ข/เพิมเติมเพือ

ดาํเนินการ หากไมส่ามารถ

ดาํเนินการไดใ้นขณะนนั ให้

จดัทาํบนัทกึความบกพรอ่ง

และรายการเอกสารหรอื

หลกัฐานยืนเพิมเติมภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนด โดยให้

เจา้หนา้ทีและผูย้ืนคาํขอลง

นามไวใ้นบนัทึกนนัดว้ย 

 

 

1 ชวัโมง - (ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. หากผูข้อ

อนญุาตไมแ่กไ้ข

คาํขอหรอืไมส่่ง

เอกสารเพิมเติมให้

ครบถว้น ตามที

กาํหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพรอ่งให้

เจา้หนา้ทีสง่คืนคาํ

ขอและเอกสาร 

พรอ้มแจง้เป็น

หนงัสือถึงเหตแุห่ง

การคืนดว้ย และ

แจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์(อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสถานทีดา้น

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถ่กูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

แนะนาํใหป้รบัปรุงแกไ้ข

ดา้นสขุลกัษณะ 

 

 

20 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. กฎหมาย

กาํหนดภายใน  

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท ี

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) - 

 

การแจง้คาํสงัออก

ใบอนุญาต/คาํสงัไม่

อนญุาต 

8 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจง้การ

อนญุาตแกผู่ข้ออนุญาต

ทราบเพือมารบัใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาทีทอ้งถิน

กาํหนด หากพน้กาํหนดถือ

ว่าไมป่ระสงคจ์ะรบั

ใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ

หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นุญาต 

        แจง้คาํสงัไม่ออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการ

รบัทาํการกาํจดัสิงปฏิกลูแก่

ผูข้ออนญุาตทราบ พรอ้ม

แจง้สิทธิในการอทุธรณ ์

 

 

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. ในกรณีทีเจา้

พนักงานทอ้งถิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนุญาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคาํสงัไม่

อนญุาตไดภ้ายใน 

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น ให้

แจง้การขยายเวลา

ใหผู้ข้ออนุญาต

ทราบทกุ 7 วนั 

จนกว่าจะ

พจิารณาแลว้เสร็จ 

พรอ้มสาํเนาแจง้

สาํนกั ก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) - 

 

ชาํระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

คาํสงัอนุญาต) 

    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมา

ชาํระค่าธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาที

1 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทอ้งถินกาํหนด  

 

 

ทอ้งถิน 

2. กรณีไมช่าํระ

ตามระยะเวลาที

กาํหนด จะตอ้ง

เสียค่าปรบัเพิมขนึ

อีกรอ้ยละ 20 ของ

จาํนวนเงินทีคา้ง

ชาํระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สาํเนาทะเบียน

บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สาํเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าดว้ย

การควบคมุ

อาคาร หรือ

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอืนที

เกียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (    เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

2) เอกสารหรือ

หลกัฐานแสดง

สถานทกีาํจดัสิง

ปฏิกูลทีไดร้บั

ใบอนุญาตและมี

การดาํเนิน

กิจการทีถกูตอ้ง

ตามหลกั

สขุาภิบาล 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

3) แผนการ

ดาํเนินงานใน

การกาํจัดสิง

ปฏิกูลทีแสดง

รายละเอียด

ขนัตอนการ

ดาํเนินงาน ความ

พรอ้มดา้น

กาํลงัคน 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

งบประมาณ วสัดุ

อปุกรณ ์และ

วิธีการบริหาร

จดัการ 

4) เอกสารแสดงให้

เห็นวา่

ผูป้ฏิบติังานทีทาํ

หนา้ทกีาํจดัสิง

ปฏิกูลผ่านการ

ฝึกอบรมดา้น

สขุอนามยัและ

ความปลอดภยั

จากการทาํงาน 

(ตามหลกัเกณฑ์

ทีทอ้งถนิกาํหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

5) ใบรบัรองแพทย์

หรอืเอกสาร

แสดงการตรวจ

สขุภาพประจาํปี

ของผูป้ฏิบตัิงาน

ในการกาํจดัสิง

ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาํการกาํจัดสิงปฏกิูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 



 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ ((ระบตุามขอ้กาํหนดของทอ้งถนิ))   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร 85  หมูที่ 5 ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 30290 โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอรบัใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

 

 

19. หมายเหตุ 

การแจง้ผลการพิจารณา 

19.1ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคาํสงัไมอ่นุญาตไดภ้ายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทีเอกสารถูกตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 ครงัๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้

แจง้ต่อผูยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพจิารณาแลว้เสรจ็ 

19.2 ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถินพิจารณายงัไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็น

หนงัสือให ้ผูยื้นคาํขอทราบถึงเหตแุห่งความล่าชา้ทกุ 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแลว้เสรจ็ พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ทราบทุกครงั 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับทาํการกาํจัดสิงปฏิกูล 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ชือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกิจการรบัทาํการกาํจดัสิงปฏิกลู 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในส่วนภมิูภาคและส่วนทอ้งถิน 

(กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนุญาตประกอบกิจการรบัทาํการกาํจัดสิงปฏิกลู สม

มุ่ง  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเมืองเกษตร สาํเนาคูมื่อประชาชน 26/08/2015 15:36  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมูท่ี 5 

ตาํบลเมอืงเกษตร  อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา 30290 

โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 



ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลียนแปลงขอ้มูลไดต้ามหนา้ทรีบัผดิชอบ 

2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีทอ้งถนิเปิดใหบ้ริการ) 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑ ์วิธีการ 

 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายุใบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการกาํจดัสิงปฏิกลู โดยทาํเป็นธุรกิจหรอืไดร้บั

ประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดค่าบรกิาร จะตอ้งยืนขอต่ออายใุบอนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถินหรือ

เจา้หนา้ทีทีรบัผิดชอบ ภายใน..ระบ.ุ.... วนั ก่อนใบอนญุาตสนิอาย ุ(ใบอนุญาตมีอาย ุ1 ปี นบัแต่วนัทีออก

ใบอนุญาต) เมือไดยื้นคาํขอพรอ้มกบัเสียคา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการตอ่ไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังาน

ทอ้งถินจะมีคาํสงัไม่ต่ออายใุบอนุญาต และหากผูข้อต่ออายใุบอนุญาตไมไ่ดม้ายืนคาํขอต่ออายุใบอนญุาต

ก่อนวนัใบอนุญาตสินสดุแลว้ ตอ้งดาํเนินการขออนญุาตใหม่เสมือนเป็นผูข้ออนญุาตรายใหม่ 

 ทงันีหากมายืนขอตอ่อายุใบอนุญาตแลว้ แตไ่ม่ชาํระค่าธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาทีกาํหนด 

จะตอ้งเสียค่าปรบัเพิมขนึอีกรอ้ยละ 20 ของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระ และกรณีทีผูป้ระกอบการคา้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมติดตอ่กนัเกินกว่า 2 ครงั เจา้พนกังานทอ้งถินมีอาํนาจสงัใหผู้น้นัหยุดดาํเนินการไวไ้ดจ้นกว่า

จะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรบัจนครบจาํนวน 

   2.เงือนไขในการยืนคาํขอ (ตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

   (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืนเอกสารทีถกูตอ้งและครบถว้น 

  (2) หลกัเกณฑด์า้นคณุสมบติัของผูป้ระกอบกิจการ ดา้นสขุลกัษณะการกาํจดัสิงปฏิกลู และดา้น

คณุสมบัตขิองผูป้ฏิบติังานถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์(ตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 

   (3) ......ระบุเพิมเติมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที

ราชการสว่นทอ้งถินกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของทอ้งถิน.... 

 

 หมายเหต:ุ ขนัตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริมนบัระยะเวลาตงัแต่เจา้หนา้ทีไดร้บัเอกสารครบถว้น

ตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพิจารณาแลว้

เสรจ็ 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูข้อรบัใบอนญุาตยืนคาํขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตประกอบ

กิจการรบัทาํการกาํจัดสิง

ปฏิกลู พรอ้มหลกัฐานที

ทอ้งถินกาํหนด 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของคาํขอ และความ

ครบถว้นของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

    กรณีไมถู่กตอ้ง/ครบถว้น 

เจา้หนา้ทีแจง้ต่อผูย้ืนคาํ

ขอใหแ้กไ้ข/เพิมเติมเพือ

ดาํเนินการ หากไมส่ามารถ

ดาํเนินการไดใ้นขณะนนั ให้

จดัทาํบนัทกึความบกพรอ่ง

และรายการเอกสารหรอื

หลกัฐานยืนเพิมเติมภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนด โดยให้

เจา้หนา้ทีและผูย้ืนคาํขอลง

นามไวใ้นบนัทึกนนัดว้ย 

 

 

1 ชวัโมง - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. หากผูข้อต่อ

อายใุบอนุญาตไม่

แกไ้ขคาํขอหรอืไม่

สง่เอกสารเพิมเตมิ

ใหค้รบถว้น ตามที

กาํหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพรอ่งให้

เจา้หนา้ทีสง่คืนคาํ

ขอและเอกสาร 

พรอ้มแจง้เป็น

หนงัสือถึงเหตแุห่ง

การคืนดว้ย และ



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์(อทุธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539)) 

3) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีตรวจสถานทีดา้น

สขุลกัษณะ 

    กรณีถกูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไมถ่กูตอ้งตาม

หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 

แนะนาํใหป้รบัปรุงแกไ้ข

ดา้นสขุลกัษณะ 

 

 

20 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. กฎหมาย

กาํหนดภายใน 30 

วนั นับแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และ พ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท ี

2) พ.ศ. 2557) 

) 



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) - 

 

การแจง้คาํสงัออก

ใบอนุญาต/คาํสงัไม่

อนญุาตใหต่้ออายุ

ใบอนุญาต 

    1. กรณีอนญุาต 

        มีหนงัสือแจง้การ

อนญุาตแกผู่ข้ออนุญาต

ทราบเพือมารบัใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาทีทอ้งถิน

กาํหนด หากพน้กาํหนดถือ

ว่าไมป่ระสงคจ์ะรบั

ใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมีเหตุ

หรอืขอ้แกต้วัอนัสมควร 

    2. กรณีไมอ่นุญาตใหต้่อ

อายใุบอนุญาต 

        แจง้คาํสงัไม่อนุญาต

ใหต้อ่อายุใบอนุญาตกิจการ

รบัทาํการกาํจดัสิงปฏิกลูแก่

ผูข้อตอ่อายใุบอนุญาต

ทราบ พรอ้มแจง้สิทธิในการ

อทุธรณ ์

 

 

8 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. ในกรณีทีเจา้

พนักงานทอ้งถิน 

ไมอ่าจออก

ใบอนุญาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคาํสงัไม่

อนญุาตไดภ้ายใน 

30 วนั นบัแต่วนัที

เอกสารถูกตอ้ง

และครบถว้น ให้

ขยายเวลาออกไป

ไดอี้กไมเ่กิน 2 

ครงัๆ ละไม่เกิน 

15 วนั และแจง้ให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ภายใน 7 วนันบั

แต่วนัทีพิจารณา

แลว้เสรจ็ ทงันีหาก

เจา้พนกังาน

ทอ้งถินพิจารณา

ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ให้



ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แจง้เป็นหนงัสือให้

ผูย้ืนคาํขอทราบ

ถงึเหตแุห่งความ

ลา่ชา้ทกุ 7 วนั

จนกว่าจะ

พจิารณาแลว้เสร็จ 

พรอ้มสาํเนาแจง้

ก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 

 

ชาํระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

คาํสงัอนุญาตตอ่อายุ

ใบอนุญาต) 

    แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมา

ชาํระค่าธรรมเนียมตาม

อตัราและระยะเวลาที

ทอ้งถินกาํหนด  

 

 

1 วนั - (1. ระยะเวลา

ใหบ้รกิาร สว่น

งาน/หน่วยงานที

รบัผิดชอบ ใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ทอ้งถิน 

2. กรณีไมช่าํระ

ตามระยะเวลาที

กาํหนด จะตอ้ง

เสียค่าปรบัเพิมขนึ

อีกรอ้ยละ 20 ของ

จาํนวนเงินทีคา้ง

ชาํระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   30 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 



15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สาํเนาทะเบียน

บา้น 

- 0 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สาํเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าดว้ย

การควบคมุ

อาคาร หรือ

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอืนที

เกียวขอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

2) เอกสารหรือ

หลกัฐานแสดง

สถานทกีาํจดัสิง

ปฏิกูลทีไดร้บั

ใบอนุญาตและมี

การดาํเนิน

กิจการทีถกูตอ้ง

ตามหลกั

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สขุาภิบาล 

3) แผนการ

ดาํเนินงานใน

การกาํจัดสิง

ปฏิกูลทีแสดง

รายละเอียด

ขนัตอนการ

ดาํเนินงาน ความ

พรอ้มดา้น

กาํลงัคน 

งบประมาณ วสัดุ

อปุกรณ ์และ

วิธีการบริหาร

จดัการ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

4) เอกสารแสดงให้

เห็นวา่

ผูป้ฏิบติังานทีทาํ

หนา้ทกีาํจดัสิง

ปฏิกูลผ่านการ

ฝึกอบรมดา้น

สขุอนามยัและ

ความปลอดภยั

จากการทาํงาน 

(ตามหลกัเกณฑ์

ทีทอ้งถนิกาํหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) ใบรบัรองแพทย์

หรอืเอกสาร

แสดงการตรวจ

สขุภาพประจาํปี

ของผูป้ฏิบตัิงาน

ในการกาํจดัสิง

ปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอืนๆ 

ตามทรีาชการสว่น

ทอ้งถินกาํหนด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทาํการกําจัดสิงปฏกิูล ฉบับละไม่เกนิ 5,000 บาทต่อปี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบตุามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมู่ที 5 ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 30290 โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอรบัใบอนุญาต/ตอ่อายใุบอนญุาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน) 



 

 

19. หมายเหตุ 

การแจง้ผลการพิจารณา 

 

19.1 ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถิน ไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมีคาํสงัไมอ่นญุาตไดภ้ายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทีเอกสารถูกตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 ครงัๆ ละไม่เกิน 15 วนั และให้

แจง้ต่อผูยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพจิารณาแลว้เสรจ็ 

 

19.2 ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถินพิจารณายงัไมแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 19.1 ใหแ้จง้เป็น

หนงัสือให ้ผูยื้นคาํขอทราบถึงเหตแุห่งความล่าชา้ทกุ 7 วนัจนกว่าจะพิจารณาแลว้เสรจ็ พรอ้มสาํเนาแจง้ 

ก.พ.ร. ทราบทุกครงั 

 

 

วันทพีมิพ ์ 27/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

             



คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีบาํรุงทอ้งทอีงคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเมืองเกษตร 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การรบัชาํระภาษีบาํรุงทอ้งทีองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัภิาษีบาํรุงทอ้งท ีพ.ศ. 2508 (ตามมาตรา 7) 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การรบัชาํระภาษีบาํรุงทอ้งทีองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลเมืองเกษตร 22/07/2558 09:53  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ ททีาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร  เลขท ี 85  หมุท่ ี 5  ตาํบลเมอืงเกษตร  

อาํเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสมีา 30290 โทรศพัท/์โทรสาร 044-756344/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด)        

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 



 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

              

หลกัเกณฑ ์

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตรมอีาํนาจจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งทีตามพระราชบญัญตัิ ภาษีบาํรุง

ทอ้งที พ.ศ. 2508 (ตามมาตรา 7) ใหผู้ซ้งึเป็นเจา้ของทีดินในวนัที 1 มกราคม ของปีใด มีหนา้ทีเสียภาษี

บาํรุงทอ้งทีสาํหรบัปีนนัจากราคาปานกลางของทีดนิ ตามบญัชีอตัราภาษีบาํรุงทอ้งทีทา้ยพระราชบญัญตัินี

และบญัขีอตัราภาษีบาํรุงทอ้งที ตามมาตรา 7 (1) ทีดินทใีชป้ระกอบการกสิกรรมเฉพาะประเภทไมล้ม้ลกุให้

เสียกงึอตัรา แตถ่า้เจา้ของทีดินประกอบการกสิกรรมประเภทไมล้ม้ลกุนนัดว้ยตนเอง ใหเ้สียอย่างสงูไมเ่กิน

ไรล่ะ 5 บาท ตามมาตรา 16 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของทีดินทกุรอบระยะเวลาสีปี 

 วิธีการ 

  ผูป้ระกอบการยืนแบบแสดงรายการทีดิน (ภ.บ.ท.5) และชาํระภาษีต่อเจา้หนา้ทีขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

 

 เงือนไขในการยืนคาํขอ 

1) การยืนแบบแสดงรายการทีดิน กรณีผูที้เป็นเจา้ของทีดินในวนัที 1 มกราคม ของปีทีมกีารตีราคาปาน

กลางทีดิน 

 1) ผูม้หีนา้ทีเสียภาษีหรือเจา้ของทีดินยืนแบบแสดงรายการทีดิน (ภบท.5) พรอ้มดว้ยหลกัฐานทีตอ้งใช ้ต่อ

เจา้พนกังานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีทีมีการประเมินราคาปานกลางของทีดิน 

 2) เจา้พนักงานประเมนิจะทาํการตรวจสอบและคาํนวณค่าภาษีแลว้แจง้การประเมนิ (ภบท.9 หรือ 

ภบท.10) ใหผู้มี้หนา้ทีเสียภาษีหรือเจา้ของทีดินทราบว่าจะตอ้งเสียภาษีเป็นจาํนวนเงินเท่าใดภายในเดือน

มีนาคม 

 3) ผูม้หีนา้ทีเสียภาษีหรือเจา้ของทีดินจะตอ้งเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทกุปี เวน้แตก่รณีไดร้บัใบ

แจง้การประเมนิหลงัเดือนมีนาคม ตอ้งชาํระภาษีภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไดร้บัแจง้การประเมิน 

 2) การยืนแบบแสดงรายการทีดิน กรณีเป็นเจา้ของทีดินรายใหม่หรือจาํนวนเนือทีดินเดิมเปลียนแปลงไป 

1) เจา้ของทีดินทีไดมี้การเปลียนแปลงจาํนวนเนือทีดนิหรือเป็นผูไ้ดร้บัโอนทีดินขนึใหมต่อ้งมายืนแบบแสดง

รายการทีดินหรอืยืนคาํรอ้งขอเปลียนแปลงจาํนวนเนือทีดินตอ่เจา้พนกังานประเมินภายในกาํหนด 30 วนั 

นบัแต่วนัไดร้บัโอนหรือมีการเปลียนแปลงโดยใชแ้บบ ภบท.5 หรอื ภบท.8 แลว้แต่กรณี 

 2) เมือเจา้หนา้ทีไดร้บัแบบแลว้ จะออกใบรบัไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 

 3) เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของทีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจาํนวนเท่าใด                                                                                                             



 3) การยืนแบบแสดงรายการทีดินกรณีเปลียนแปลงการใชที้ดินอนัเป็นเหตใุหก้ารลดหย่อนเปลียนแปลงไป 

หรอืมีเหตอุย่างอนืทาํใหอ้ตัราภาษีบาํรุงทอ้งทีเปลยีนแปลงไป 

 1) เจา้ของทีดินยืนคาํรอ้งตามแบบ ภบท.8 พรอ้มดว้ยหลกัฐานทีตอ้งใชต้อ่เจา้พนกังานประเมนิ ภายใน 30 

วนั นบัแต่วนัทีมีการเปลียนแปลงการใชที้ดนิ 

 

 2) เจา้พนักงานประเมนิจะออกใบรบัให ้

 3) เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของทีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจาํนวนเท่าใด 

 4) การขอชาํระภาษีบาํรุงทอ้งทีในปีถดัไปจากปีทีมีการประเมนิราคาปานกลางของทีดินใหผู้ร้บัประเมินนาํ

ใบเสร็จรบัเงินของปีกอ่นพรอ้มกบัเงินไปชาํระภายในเดือนเมษายนของทกุปี 

เงินเพิม 

 เจา้ของทีดินผูม้ีหนา้ทีเสียภาษีบาํรุงทอ้งทีตอ้งสียเงินเพิมในกรณีและอตัราดงัตอ่ไปนี 

 1) ไมย่ืนแบบแสดงรายการทีดินภายในเวลาทีกาํหนด ใหเ้สียเพิมรอ้ยละ 10 ของค่าภาษีบาํรุงทอ้งที เวน้

แต่กรณีทีเจา้ของทีดินไดยื้นแบบแสดงรายการทีดินก่อนทีเจา้พนกังานประเมินจะไดแ้จง้ใหท้ราบถึงการละ

เวน้นนั ใหเ้สียเงนิเพิมรอ้ยละ 5 ของค่าภาษีบาํรุงทอ้งที 

 2) ยืนแบบแสดงรายการทีดินโดยไมถู่กตอ้งทาํใหจ้าํนวนเงนิทีจะตอ้งเสียภาษีบาํรุงทอ้งทลีดนอ้ยลง ใหเ้สีย

เงินเพิมรอ้ยละ 10 ของค่าภาษีบาํรุงทอ้งทีทีประเมินเพิมเติม เวน้แตก่รณีเจา้ของทีดนิไดม้าขอแกไ้ขแบบ

แสดงรายการทีดินใหถ้กูตอ้งก่อนทีเจา้พนกังานประเมนิแจง้การประเมิน 

 3) ชีเขตแจง้จาํนวนเนือทีดินไมถ่กูตอ้งต่อเจา้พนกังานสาํรวจ โดยทาํใหจ้าํนวนเงินทีจะตอ้งเสียภาษีบาํรุง

ทอ้งทีลดนอ้ยลงใหเ้สียเงินเพิมอีก 1 เท่า ของภาษีบาํรุงทอ้งทีทีประเมนิเพิมเติม 

 4) ไมช่าํระภาษีบาํรุงทอ้งทีภายในเวลาทีกาํหนด ใหเ้สียเงินเพิมรอ้ยละ 24 ตอ่ปีของจาํนวนเงินทตีอ้งเสีย

ภาษีบาํรุงทอ้งที เศษของเดือนใหน้บัเป็นหนึงเดือน และไม่นาํเงินเพิมตามขอ้ 1 &ndash; ขอ้ 3 มารวม

คาํนวณดว้ย           

    

 

บทกาํหนดโทษ 

 1) ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ ใหถ้อ้ยคาํเท็จ ตอบคาํถามดว้ยถอ้ยคาํอนัเป็นเทจ็ หรือนาํพยานหลกัฐาน

เท็จมาแสดงเพือหลีกเลียงหรือพยายามหลีกเลียงการเสียภาษีบาํรุงทอ้งทีตอ้งระวางโทษจาํคกุไม่เกิน 6 ปี 

หรอืปรบัไม่เกิน 2,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรบั 

2) ผูใ้ดจงใจไมม่าหรือยอมชีเขต หรือไมย่อมแจง้จาํนวนเนือทีดิน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กิน 1 เดือน หรือ

ปรบัไมเ่กิน 1,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรบั 

 3) ผูใ้ดขดัขวางเจา้พนกังานซงึปฏิบติัการสาํรวจเนือทีดิน หรือปฏิบตัิหนา้ทีเพือการเรง่รดัภาษีบาํรุงทอ้งที



คา้งชาํระ หรือขดัขวางเจา้พนกังานประเมนิในการปฏิบตัิการตามหนา้ที ตอ้งระวางโทษจาํคกุไมเ่กิน 1 

เดือน หรอืปรบัไมเ่กิน 1,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรบั 

4) ผูใ้ดฝ่าฝืนคาํสงัของเจา้พนกังานซงึสงัใหม้าใหถ้อ้ยคาํหรอืสง่บญัชีหรือเอกสารมาตรวจสอบหรือสงัให้

ปฏิบตัิการเท่าทจีาํเป็นเพอืประโยชนใ์นการเรง่รดัภาษีบาํรุงทอ้งทีคา้งชาํระ หรือไมม่าใหถ้อ้ยคาํ หรือไมส่ง่

เอกสารอนัควรแก่เรืองมาแสดงตามหนงัสือเรียก ตอ้งระวางโทษจาํคกุไมเ่กิน 1 เดือน หรอืปรบัไมเ่กิน 

1,000 บาทหรือทงัจาํทงัปรบั 

 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูป้ระกอบการยืนแบบ  

แบบแสดงรายการทีดิน 

(ภ..บ.ท.5) และหลกัฐาน

ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งเพือให้

เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสาร 

 

 

5 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(1. ระยะเวลา 

: 5 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที

ใหบ้ริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ

คือ อบต.เมือง

เกษตร) 

2) การพิจารณา 

 

เจา้หนา้ทีออก

ใบเสรจ็รบัเงิน 

 

5 นาที องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอ ขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

(1. ระยะเวลา 

: 5 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที

ใหบ้ริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ

คือ อบต.เมือง

เกษตร) 

11 



ระยะเวลาดาํเนินการรวม   10 นาที 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (ผูยื้นคาํขอตอ้ง

เซน้รบัรองสาํเนา) 

2) สาํเนาทะเบียน

บา้น 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (ผูยื้นคาํขอเซน้

รบัรองสาํเนา) 

3) หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

0 1 ชดุ - 

             

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยืนเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หลกัฐานทีแสดง

ถงึการเป็น

เจา้ของทีดิน เช่น 

โฉนดทีดิน  

น.ส.3 

กรมทีดิน 0 1 ชดุ - 

2) ใบเสร็จรบัเงินค่า

ภาษีครงัสดุทา้ย 

องคก์ารบริหาร

สว่นตาํบลเมือง

1 0 ชดุ - 



ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เกษตร อาํเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดั

นครราชสีมา 

3) หนงัสือมอบ

อาํนาจกรณีให้

ผูอื้นมาทาํการ

แทน 

- 1 1 ชดุ - 

4) หลกัฐานใบ

เปลียนชือ (ถา้มี) 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ทีทาํการองคก์ารบริหารสว่นตาํบลเมอืงเกษตร  85  หมู่ที  5  ตาํบลเมืองเกษตร  อาํเภอ

ขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา  30290  โทรศพัท ์ 044-756344 

หมายเหตุ – 

 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 



18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบแสดงรายการทีดิน (ภ.บ.ท.5) 

 



 

 

 

14 



          

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 20/08/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอ         ขาม

สะแกแสง จงัหวดั

นครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การอนุญาตใช้นาํประปา 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การอนญุาตใชน้าํประปา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานทีเชือมโยงหลายหน่วยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1)   -  พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไ้ขเพมิเตมิถึง 

ฉบบัท ี๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)   

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา ขอ้บญัญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเรืองการ

ดาํเนินการกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๖  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  3 วนัทาํการ  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 1  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 2  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การอนญุาตใชน้าํประปา 01/09/2558 16:49

  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ งานจดัเกบ็รายได ้กองคลงั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 



2) สถานทใีห้บริการ กองช่าง/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ไมมี่ขอ้มลูหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงอืนไขในการยืนคาํขอ 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

๑.ยืนเอกสาร 

๒.ตรวจสอบหลกัฐาน 

๓.ตรวจสอบสถานที 

๔.รบัแจง้ 

 

30 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน 

(องคก์ารบริหาร

สว่นตาํบลเมือง

เกษตร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   1 ถงึ 3 วนั 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สาํเนาทะเบียน

บา้น 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ - 



 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

 

 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยนืเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ๑.ค่าธรรมเนียมในการยืนคาํขอใช้นาํ 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 02/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   

 

 



คู่มือสําหรับประชาชน: การดาํเนินการกจิการประปา พ.ศ.๒๕๕๖ 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การดาํเนินการกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๖ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานทีเชือมโยงหลายหน่วยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1)   -  พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไ้ขเพมิเตมิถึง 

ฉบบัท ี๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)   

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา ขอ้บญัญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเรืองการ

ดาํเนินการกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๖  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  3 วนัทาํการ  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 1  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 2  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การดาํเนินการกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๖ 

01/09/2558 17:11  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ องค์การบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ไมมี่ขอ้มลูหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงอืนไขในการยืนคาํขอ 



13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

๑.ยืนคาํขอ 

๒.ตรวจเอกสารคาํขอ 

๓.ตรวจสถานที 

๔.รบัแจง้ 

 

3 วนัทาํการ กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   0 - 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารยืนยนัตวัตนทอีอกโดยหนว่ยงานภาครฐั 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ๑.ค่าธรรมเนียมขอใชน้ํา 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 



หมายเหตุ -   

2) ๒.ค่าติดตัง ค่าถอด หรอืค่าย้ายมาตรวัดนํา 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทพีิมพ ์ 02/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เมืองเกษตร อาํเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดั

นครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 



คู่มือสําหรับประชาชน: การจัดเก็บคา่ตอบแทนในการอนุญาตใช้ทดีนิของรัฐ 

หน่วยงานทรีบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน: การจดัเก็บค่าตอบแทนในการอนุญาตใชท้ีดินของรฐั 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวข้อง: 

1) ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร เรอืงการจดัเกบ็ค่าตอบแทนในการอนญุาตใชท้ดีนิของรฐั 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีหบ้ริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา ขอ้บญัญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเมืองเกษตร 

เรือง การจดัเก็บค่าตอบแทนในการอนุญาตใชที้ดินของรฐั พ.ศ.๒๕๕๖  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การจดัเก็บค่าตอบแทนในการอนุญาตใชท้ีดิน

ของรฐั 01/09/2558 17:37  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ กองช่างองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 



12. หลักเกณฑ ์วธิีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ขอ้บญัญติั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร 

 

เรืองการจดัเก็บคา่ตอบแทนในการอนุญาตใชท้ีดนิของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๖ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร       อาํเภอขามสะแกแสง     จังหวดันครราชสีมา 

บนัทึกหลกัการและเหตผุล 

ประกอบขอ้บัญญติั องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเมืองเกษตร 

เรือง การจดัเก็บค่าตอบแทนในการอนุญาตใชที้ดินของรฐั 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

----------------------------------------- 

หลกัการ 

เพือใหก้ารเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปี เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและถกูตอ้งตามประมวลกฎหมายทีดิน

และเพือจดัเก็บค่าตอบแทนเป็นรายไดข้ององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

เหตผุล 

ดว้ยไดม้ีพระราชบญัญตัิ แกไ้ขเพิมประมวลกฎหมายทีดิน (ฉบบัท ี๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามความในมาตรา 

๓ แห่งพระราชบญัญตัิฉบบันี ใหย้กเลิกความในมาตรา ๙ ทวิ และใหใ้ชค้วามใน มาตรา ๙/๑ แทน ซงึใน

มาตราดงักลา่ว ระบุใหผู้ร้บัอนญุาตมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายทีดิน เสียค่าตอบแทน ใหแ้ก่ เทศบาล 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา หรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถินอนืทีกฎหมาย

จดัตงัทีดิน ไดร้บัอนญุาตตงัอยู่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการอนุญาตใหป้ระชาชนใช้

ประโยชนใ์นทีดนิของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการอนุญาตใหด้ดูทราย พ.ศ. 

๒๕๔๖ ดงันนัเพอืใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเมืองเกษตร สามารถจดัเก็บค่าธรรมเนียม ตามบทบญัญัติ

ของกฎหมายได ้จึงจาํเป็นตอ้งตราขอ้บัญญัตินี 

 

ขอ้บญัญติัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเมืองเกษตร 

เรือง การจดัเก็บค่าตอบแทนในการอนุญาตใชที้ดินของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๖ 

----------------------       

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายทีดิน แกไ้ขเพิมเติมโดย 

พระราชบญัญัติแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมายทีดิน (ฉบบัท ี๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ กาํหนดใหม้ีผูที้ไดร้บั

อนญุาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายทีดิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ

อนญุาตใหป้ระชาชนใชป้ระโยชนใ์นทีดินของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ

อนญุาตใหดู้ดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายปีใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล องคก์าร



บริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร จงึอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญัติสภาตาํบลและ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไ้ขเพิมเติมถึง (ฉบบัท ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของ

สภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร และนายอาํเภอขามสะแกแสง จึงตราขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลไวด้งัต่อไปนี 

 ขอ้ ๑ ขอ้บญัญตัินเีรยีกวา่ &ldquo; ขอ้บญัญตัิองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเมืองเกษตร เรือง การจัดเก็บ

ค่าตอบแทนในการอนุญาตใชท้ีดินของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๖ &rdquo; 

 ขอ้ ๒ ขอ้บญัญตัินีใชบ้งัคบั ตงัแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓ บรรดาขอ้บญัญติั ขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคาํสงัอนืใดในส่วนทีตราไวแ้ลว้ในขอ้บัญญตัิ

นี หรอืขดัหรือแยง้กับขอ้บญัญติันีใหใ้ชข้อ้บญัญัตนิีแทน 

 ขอ้ ๔ ในขอ้บญัญติันี 

 &ldquo; ทีดิน&rdquo; หมายความว่า พืนทดีินทวัไป และใหห้มายความรวมถึง ภเูขา หว้ย หนอง 

คลอง บึง บาง ลาํนาํ ทะเลสาบ เกาะ และทีชายทะเลดว้ย 

 &ldquo; ทีดินในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร &rdquo; หมายความวา่ ทีดินตามพระราช

กฤษฎีกากาํหนดเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 &ldquo; นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล &rdquo; หมายความว่า นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมือง

เกษตร 

 &ldquo; เจา้พนกังานทอ้งถิน &rdquo; หมายความว่า นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร 

 &ldquo; พนกังานเจา้หนา้ที &rdquo; หมายความวา่ ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล และพนกังานส่วน

ตาํบลทีเจา้พนกังานทอ้งถินแตง่ตงั 

 &ldquo; ค่าตอบแทนในการอนุญาต &rdquo; หมายความวา่ ค่าตอบแทนตามบญัชีทา้ยประมวล

กฎหมายทีดิน 

 &ldquo; ผูไ้ดร้บัอนุญาต &rdquo; หมายความว่า ผูไ้ดร้บัอนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวล

กฎหมายทีดิน 

ขอ้ ๕ ผูที้ไดร้บัอนญุาต ภายใตบ้ังคบัว่าดว้ยการเหมืองแรก่ารป่าไมต้ามความในมาตรา ๙ แห่งประมวล

กฎหมายทีดิน เสียค่าตอบแทนเป็นรายปีใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดงันี 

 ๕.๑ ผูไ้ดร้บัอนุญาต ตามความในมาตรา ๙ (๑) แห่งประมวลกฎหมายทีดินซงึทีดนิ 

ดงักล่าวตงัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร ใหเ้สียค่าธรรมเนียมในอตัรา ไร่ละ ๑,๐๐๐.- 

บาท 

 ๕.๒ ผูไ้ดร้บัอนุญาต ตามความในมาตรา ๙ (๒) หรอื มาตรา ๙ (๓) แห่งประมวลกฎหมาย 

ทีดนิ ใหเ้สียค่าตอบแทนในอตัราดงันี 

 ๕.๒.๑ การขดุหรือดดูทราย ลกูบาศกเ์มตรละ ๒๘.- บาท  



 ๕.๒.๒ การขุดดินหรือลกูรงั หรอือืน ๆ ลูกบาศกเ์มตรละ ๑๐.- บาท หรือไรล่ะ ๑๐,๐๐๐บาทต่อปี 

   ๕.๒.๓ การอนุญาตใหด้าํเนินการขุดลอกแหล่งนาํสาธารณประโยชนที์ตนืเขินโดยนาํเอามลูดนิ เศษดิน 

หรอืทราย ทีขดุไดไ้ปจาํหน่ายหรือไดร้บัประโยชนต์อบแทนจากการนาํเอามลูดินเศษดิน หรอืทราย ออกไป

เพือจาํหน่ายหรือหาผลประโยชนจ์ากมลูดนิ เศษดิน หรือทราย นนั ใหเ้สียค่าตอบแทนในอตัราลกูบาศก์

เมตรละ ๓ บาท 

  ๕.๒.๔ กรณีประชาชน ไดร้บัอนญุาตเขา้ไปยดึถือครอบครองทีดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย

การอนญุาตใหป้ระชาชนใชที้ดินของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๗ เสียค่าตอบแทนโดยอนโุลมตามนยัมาตรา ๙ ทวิ แห่ง

ประมวลกฎหมายทีดิน ตามวิธีการและอตัราทีกาํหนดไวใ้นขอ้บญัญัติจังหวดันครราชสีมาแต่ไม่เกินอตัรา

ตามบญัชีทา้ยประมวลกฎหมายทีดิน 

 ขอ้ ๖ ใหผู้ท้ไีดร้บัอนุญาต ตาม มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายทีดินเสียคา่ตอบแทนรายปีใหก้บัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร ภายในกาํหนด ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีไดร้บัอนุญาต 

 ขอ้ ๗ การชาํระคา่ตอบแทนในการอนุญาตนนั ใหถื้อว่าสมบรูณเ์มือพนกังานเจา้หนา้ทีไดอ้อก

ใบเสร็จรบัเงินและลงชือไวเ้ป็นการถูกตอ้งแลว้ 

 ขอ้ ๘ ผูไ้ดร้บัอนุญาต รายใด มหีนา้ทีตอ้งชาํระค่าตอบแทนในการอนุญาตใหแ้ก่องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล

เมืองเกษตร ถา้มไิดช้าํระค่าตอบแทนในเวลาทีกาํหนดตามขอ้ ๖ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกิน ๑,๐๐๐.- บาท 

 ขอ้ ๙ ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเมืองเกษตร แบ่งค่าตอบแทนในการอนญุาตทีไดร้บัตามขอ้ ๕ 

ใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในอตัรารอ้ยละ ๔๐ ของค่าตอบแทนทีไดร้บั ภายในกาํหนด 

๓๐ วนันบัแต่วนัทีไดร้บั เพอืเป็นรายไดข้ององคก์ารบรกิารส่วนจงัหวดันครราชสีมา และใหค้า่ตอบแทนใน

การอนญุาตส่วนทีเหลอืตกเป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร ตามที ทดีินทไีดร้บั

อนญุาตตงัอยู่ ในกรณีที ทีดินดงักล่าว ไมไ่ดต้งัอยู่ในเขตขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมา ให้

ค่าตอบแทนในการอนุญาตทีไดร้บัตามขอ้ ๕ ตกเป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร 

ทงัหมด 

  ขอ้ ๑๐ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมอืงเกษตร รกัษาการตามขอ้บญัญตัินี และใหมี้ 

อาํนาจออกประกาศ หรือปฏิบตัิการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญัตินี                       

 ประกาศ ณ วนัที  

 (ลงนาม) 

 

  (นายเสนอ เกียวกลาง) 

 

 นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเกษตร 

........./................/......... 



13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอยีดของขนัตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

๑.ยืนคาํรอ้ง 

๒.ตรวจสอบเอกสาร 

๓.ตรวจสอบสถานที 

๔.เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

 

30 วนั กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน 

- 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   0 - 

 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารยืนยนัตวัตนทอีอกโดยหนว่ยงานภาครฐั 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยืนเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 



ไมม่ขีอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 02/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขนัท ี2 โดย

สาํนักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเกษตร 

อาํเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่

โดย 

- 

 

 

 


