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คํานํา 

       พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม

มาตรา 7 ไดกําหนดให “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือ

สําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยจะตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ  ขั้นตอน 

และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับ     

คําขอ...” โดยมีเปาหมาย เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใหบริการของภาครัฐ  สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผย

ขั้นตอนระยะเวลาใหประชาชนทราบ 

        องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง จึงไดจัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 

 

 

                                                 องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง 

                               1  กรกฏาคม  2558 
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การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

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

1.ที่มา 

       เนื่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ

ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียนและการแจงในการขออนุญาต

ดําเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสาร 

และหลักฐานที่จําเปนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการ

สรางภาระแกประชาชนอยางมาก  และเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน

เวทีการคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดปรึกษาลงมติใหเสนอราง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงได

ใชอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่อง

เรงดวน   สภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได

พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ไดนําราง

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม ถวาย

แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพือ่ทรงลงประปรมาภิไธย 

       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 และมี

การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต        

ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) 

ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาต

จะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได 

        มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่น

คําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่คัดสําเนาให 

โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย 

        มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอน

และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ 



 

 

บริหารกิจการบานเมืองเมืองที่ดีหรือไม ในกรณีที่เห็นวา ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรให

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว 

        มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยแปดสิบ

วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

       2.1 เพื่อใหเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 

       2.2 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 

3.คําจํากัดความ 

      “การบริหารประชาชน” หมายถึง การดําเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐจนแลวเสร็จ

ตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปนการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดให

ผูรับบริการตองยื่นคําขอกอนดําเนินการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้น

ทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร 

      “ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก

หนวยงานภาครัฐ 

      “หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย  สวนราชการ  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน และหนวยงานภาครัฐรูปแบบใหม 

4.แนวคิดและหลักการ 

        แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาเปนหลักการ

สําคัญ  ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน  และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิด

ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชน

ทราบ เพื่อเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกใหแกประชาชน 

         4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจน ใน

การติดตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปน

อยางไร เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 

         4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชน

ตองขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจงกอนจะดําเนินการใดๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

         4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน    การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค

ดังนี้.- 



 

 

 

 

  1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอ ขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่ชัดเจน 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคําขอ สถานที่ใหบริการ 

  2) เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 

  3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

  4) เพื่อสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 

           4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

           หนวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนทีม่ีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชน

ตองมายื่นขออนุญาตกอนดําเนินการใด มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน และนําไปใชในการใหบริการประชาชน 

5.ประโยชนที่ไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

             ประโยชนตอผูรับบริการ 

  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน 

  -ไดรับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 

  -ไดรับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ 

  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              ประโยชนตอผูใหบริการ 

    -ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต

คอรัปชั่น 

  - สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑที่วางไว เพื่อนํามาปรับปรุงการ

ใหบริการ 

  - พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 

 

      ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 

  -ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

  -เพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือสําหรับประชาชน/งานที่ใหบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 



 

 

 

คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  อําเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีปาย 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  อําเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูม ิ

3.  ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีปาย  พ.ศ. 2510 

6.  ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7.  พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

     ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน 

9 . ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการรับชําระภาษีปาย 21/07/2558 15:20  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท: 0-44 - 810486              (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-44 - 810486      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com 

/ติดตอดวยตนเอง  ณ  หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ – 



 

 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปายแสดง

ชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหา

รายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

     1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสีย

ภาษี 

     2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

     3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมีนาคม 

     4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 

     5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

     6. กรณีท่ีเจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกนิ 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและ

เงินเพิ่ม 

     7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วัน

นับแตไดรับแจงการประเมินเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน

ระยะเวลา 60 วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 

     8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดใน

ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

     9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ

แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

    10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

   11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตาม

มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน 

/ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาของปายยื่นแบบแสดง

รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลา : 1 วัน 

(ภายในเดือนมีนาคมของ

ทุกป) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือเทศบาล

.....(ระบุชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / เมือง

พัทยา) 

2) 

การพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการปายตาม

แบบแสดงรายการภาษีปาย 

(ภ.ป.1) และแจงการประเมิน

ภาษี 

 

30 วัน - (1. ระยะเวลา : ภายใน 

30 วันนับจากวันที่ยื่น

แสดงรายการภาษีปาย 

(ภ.ป.1) (ตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง

พ.ศ. 2539) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือเทศบาล

.....(ระบุชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / เมือง

พัทยา) 



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน 

/ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาของปายชําระภาษี 

 

15 วัน - (1. ระยะเวลา : ภายใน 

15 วันนับแตไดรับแจง

การประเมิน (กรณีชําระ

เกิน 15 วันจะตองชําระ

เงินเพิ่มตามอัตราที่

กฎหมายกําหนด) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือเทศบาล

.....(ระบุชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / เมือง

พัทยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน 

 

1. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

2. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

4.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

4.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

- 1 1 ชุด - 



ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บัตรที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐพรอม

สําเนา 

2) 
ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผังแสดง

สถานที่ตั้งหรือ

แสดงปาย

รายละเอียด

เกี่ยวกับปายวัน

เดือนปที่ติดตั้ง

หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลกัฐานการ

ประกอบกิจการ

เชนสําเนาใบ

ทะเบียนการคา

สําเนาทะเบียน

พาณิชยสําเนา

ทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

- 0 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรอง

นิติบุคคล (กรณี

นิติบุคคล) 

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ภาษีปาย (ถามี)

  

- 0 1 ชุด - 



ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

 

7) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

3. คาธรรมเนียม 

1) ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม  0 บาท 

หมายเหตุ - 

4. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่กอง

คลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง โทรศัพท: 0-4481-0486 หรือเว็บไซต : 

http://www.koodchumsang@hotmail.com/ 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

3) ชองทางการรองเรียน  องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

หมายเหตุ (ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง โทรศัพท: 0 4481-0486 

หรือเว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/) 

 

 

http://www.koodchumsang@hotmail.com/


 

4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

5. หมายเหตุ- 

วันที่พิมพ 19/08/2558 

สถานะ  

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกุด

ชุมแสงอําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ  

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลตําบลกุดชุมแสง  อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน 

6. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

7. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 21/07/2558 14:06 

8. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท: 0-4481 - 0486     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4481 - 0486                  ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/ติดตอดวยตนเอง  ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ – 

9. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษี

โรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆและท่ีดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สรางอยางอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

 



 

 

 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธขั้นตอนและ 

วิธีการชําระภาษี 

2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 

3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 

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

5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีที่เจาของทรัพยสินชําระภาษี

เกินเวลาที่กําหนดจะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 

7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 15 วัน

นับแตไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่

เจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน

ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่

กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา

ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

 

10. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบ

แสดงรายการทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพนักงาน

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วัน - (1. ระยะเวลา : 1 

วันนับแต

ผูรับบริการมายื่น

คําขอ 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 

 

พนกังานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพยสิน

ตามแบบแสดงรายการ

ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และ

แจงการประเมินภาษีให

เจาของทรัพยสินดําเนินการ

ชําระภาษี 

 

30 วัน - (1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วันนับ

จากวันที่ยื่นแบบ

แสดงรายการ

ทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) (ตาม

พระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฯ) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพัทยา) 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 

 

11. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์

โรงเรือนและ

ที่ดินพรอมสําเนา

เชนโฉนดที่ดิน

ใบอนุญาตปลูก

สรางหนังสือ

สัญญาซื้อขาย

หรือใหโรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

พรอมสําเนาเชน

ใบทะเบียน

- 1 1 ชุด - 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การคาทะเบียน

พาณิชยทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม

หรือใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

คาของฝาย

สิ่งแวดลอม

 สัญญา

เชาอาคาร 

5) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคลและงบ

แสดงฐานะ

การเงิน (กรณีนิติ

บุคคล) พรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ฉบับ - 

 

13. คาธรรมเนียม 

1) ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม        0       บาท 

หมายเหตุ – 

 

14. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  โทรศัพท: 0 4481-0486  

หรือเว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/ 



หมายเหตุ- 

 

 

 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

3) ชองทางการรองเรียนศนูยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

4) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

หมายเหตุ (ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง โทรศัพท: 0 4481-0486 

หรือเว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/) 

5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

15. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

16. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 19/08/2558 

สถานะ - 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ  

อนุมัติโดย - 



เผยแพรโดย - 

 

 

 

 

คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

3.  ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  

5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ขอบัญญัติเรื่องการขออนุญาตประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (การสีขาวดวยเครื่องจักร) 

6.  ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7.  พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ขัอบัญญัติการขออนุญาตประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

(การสีขาวดวยเครื่องจักร)  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1วัน 

9.  ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

17/07/2558 11:53  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท: 044 - 810486                 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 044 - 810486          ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/ 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 



หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ไมมีขอมูลหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

•ผูประกอบการยื่นคําขอ

พรอมหลักฐานงานพัฒนา

และจัดเก็บรายไดกองคลัง 

* รายเกา : กอนใบอนุญาต

หมดอายุ 

* รายใหม : กอนเปด

ดําเนินการ 

2 ชั่วโมง องคการบริหาร

สวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอ

หนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ตรวจสอบแลวถูกตองตาม

เกณฑพิจารณาออก

ใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

 

4 ชั่วโมง องคการบริหาร

สวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอ

หนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

•ใบอนุญาตมีกําหนดอายุ 1 

ป 

 

2 ชั่วโมง องคการบริหาร

สวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอ

หนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 



 

 

 

 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง

อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

2) 

สําเนาทะเบียน

บาน 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง

อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบเสร็จรับเงินคา

ใบอนุญาต

ประกอบการที่

เปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง 

อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูม ิ

0 

 

 

1 ฉบับ - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพรายปปละ 150 บาท 

คาธรรมเนียม150 บาท 

หมายเหตุ – 



 

 

 

 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

หมายเหตุ (ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสงโทรศัพท: 0 4481-0486หรือเว็บไซต : 

http://www.koodchumsang@hotmailt.com/) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที ่

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 19/08/2558 

สถานะ  

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล 

กุดชุมแสง  อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูม ิ 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

คูมือสําหรับประชาชน: ขอบัญญัติการขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน:ขอบัญญัติการขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

3.  ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  

5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ขอบัญญัติการขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

6.  ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7.  พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ขอบัญญัติการขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1วัน 

9.  ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนขอบัญญัติการขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

17/07/2558 13:51  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง         วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท: 044 - 810486              (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 044 - 810486      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/ 

/ติดตอดวยตนเอง  ณ  หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา  

08:30 - 16:30 น. 



หมายเหตุ – 

 

 

 

 

12.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กําหนดใหผูที่ดําเนินกิจการที่ราชการสวนทองถิน่กําหนดใหเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตองไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติมใหผูดําเนินกิจการดังกลาว

ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนไดผูใดดําเนินกิจการที่สวนทองถิ่นกําหนดใหเปนกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพโดยไมมีใบอนุญาตตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจําทั้ง

ปรับ (มาตรา 71) ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาตตองระวาง

โทษปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

•ผูประกอบการยื่นคําขอ

พรอมหลักฐานงานพัฒนา

และจัดเก็บรายไดกองคลัง 

* รายเกา : กอนใบอนุญาต

หมดอายุ 

* รายใหม : กอนเปด

ดําเนินการ 

•ตรวจสอบแลวถูกตอง 

ตามเกณฑพิจารณาออก

ใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

•ใบอนุญาตมีกําหนดอายุ 1 ป 

1 วัน องคการบริหาร

สวนตาํบล 

กุดชุมแสง  

อําเภอหนองบัว

แดงจังหวัดชัยภูม ิ

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน 

14.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 



15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

 

 

 

 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง

อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

2) 

สําเนาทะเบียน

บาน 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง

อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

 

  15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบเสร็จรับเงินคา

ใบอนุญาต

ประกอบการเก็บ

ขนสิ่งปฏิกูล 

องคการบริหารสวน

ตําบล 

กุดชุมแสง 

อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูม ิ

0 1 ฉบับ - 

 

16.คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูลรายปปละ 3,500 บาท 

คาธรรมเนียม150 บาท 

หมายเหตุ - 

17.ชองทางการรองเรียน 



1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

หมายเหตุ (ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสงโทรศัพท: 0 4481-0486 

หรือเว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/) 

 

 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที ่

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

19.หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 19/08/2558 

สถานะ  

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล 

กุดชุมแสง  อําเภอหนองบัว

แดงจังหวัดชัยภูม ิ. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตสถานที่จําหนายและสถานที่สะสมอาหาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตสถานที่จําหนายและสถานที่สะสมอาหาร 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

3.  ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  

5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ขอบัญญัติการขออนุญาตสถานที่จําหนายและสถานที่สะสมอาหาร 

6.  ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7.  พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ขอบัญญัติการขออนุญาตสถานที่จําหนายและสถานที่สะสม

อาหาร  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1 วัน 

9.  ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตสถานที่จําหนายและสถานที่สะสมอาหาร 

17/07/2558 14:44  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท:044- 810486                       (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 044 - 810486      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/ 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 



ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา  

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

12.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ไมมีขอมูลหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

 

 

13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูที่ประสงคจะประกอบ

กิจการสถานที่จําหนาย

อาหารงานพัฒนาและ

จัดเก็บรายไดกองคลัง 

และสถานที่สะสมอาหารซึ่ง

มีพ้ืนที่ไมเกิน 200 ตาราง

เมตร 

ตองแจงขอรับหนังสือ

รับรองการแจงและพืน้ที่

เกิน 

200 ตารางเมตรจะตองยื่น

คําขอรับใบอนุญาตตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตาม

หลักเกณฑวิธีการและ

เงื่อนไข 

ตามขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลกุด

ชุมแสงกําหนด 

0 ชั่วโมง องคการบริหาร

สวนตําบล 

กุดชุมแสง 

อําเภอหนองบัว

แดงจังหวัดชัยภูม ิ

- 

2) 
การพิจารณา 

 

ผูขออนุญาตยื่นคําขอตอ

เจาหนาที่พรอมเอกสาร

ประกอบ 

2 ชั่วโมง - - 



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาที่พรอมดวยเจา

พนักงานสาธารณสุขออก

ตรวจสถานที ่

2 ชั่วโมง - - 

4) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาที่รายงานผลการ

ตรวจสอบพรอมให

พนักงานเจาหนาที่ทองถิ่น

พิจารณา 

3 ชั่วโมง - - 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจาหนาที่แจงใหเจาของผูขอรับ

ใบอนุญาตเขามารับใบอนุญาต

จัดตั้งสถานท่ีใบสะสมอาหาร 

1 ชั่วโมง - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 0 - 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

เอกสาร

ประกอบการยื่น

ขอรับหนังสือ

รับรองการแจง

และใบอนุญาต 

- 0 0 ฉบับ - 



ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานผูขอ

ใบอนุญาต 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูจัดการ

หากไมเปน

บุคคลเดียวกับผู

ถือใบอนุญาต 

- 0 1 ฉบับ - 

4) 
สําเนาทะเบียน

บานที่ใช

ประกอบกิจการ 

- 0 1 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบ

อํานาจพรอม

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ

กรณีท่ีผูขอรับไม

สามารถมา

ดําเนินการดวย

ตัวเอง 

- 0 1 ฉบับ - 

6) 

แผนที่ตั้งสถานที่

ประกอบกิจการ

(เอกสารตาม

กรณีขออนุญาต

รายใหม-

- 0 1 ฉบับ - 



ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตหรือ

ใบแทน

ใบอนุญาตฉบับ

เดิม) 

7) 

เอกสาร

ประกอบการยื่น

ขอตออายุหนังสือ

รับรองการแจง/

ใบอนุญาตฯ 

- 0 0 ฉบับ - 

8) หนังสือรับรอง/

ใบอนุญาตเดิม 

- 1 1 ฉบับ - 

9) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชน/

ขาราชการ/

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจของผู

ขอตอใบอนุญาต

ฯ 

- 0 1 ฉบับ - 

10) ใบรับรองแพทย - 0 1 ฉบับ - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) 1 พื้นที่ประกอบการไมเกิน  10 ตารางเมตร    50 บาท 

2 พื้นที่ประกอบการตั้งแต   11 ตารางเมตรแตไมเกิน  20  ตารางเมตร 100  บาท 

3 พื้นที่ประกอบการตั้งแต   21 ตารางเมตรแตไมเกิน  50  ตารางเมตร 150  บาท 

4 พื้นที่ประกอบการตั้งแต   51 ตารางเมตรแตไมเกิน 100 ตารางเมตร 300  บาท 

5 พื้นที่ประกอบการตั้งแต 101 ตารางเมตรแตไมเกิน  200 ตารางเมตร 500 บาท 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 



1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

หมายเหตุ (ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง โทรศัพท: 044 - 810486  หรือเว็บไซต : 

http://www.koodchumdang@hotmail.com/) 

 

 

 

 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที ่

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) การขออนุญาตสถานที่จําหนายและสถานที่สะสมอาหาร 

- 

19. หมายเหตุ 

          - 

 

วันที่พิมพ 19/08/2558 

สถานะ  

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล 

กุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ  

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 



 

คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

3.  ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  

5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ขอบัญญัติการขออนุญาตการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

6.  ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7.  ใหบริการ: ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ขอบัญญัติการขออนญุาตการจําหนายสินคาในที่หรือทาง

สาธารณะ  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1 วัน 

9.  ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการขออนุญาตการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

17/07/2558 15:14  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง   วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท: 0 -4481-0486              (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4481-0486      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/ 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 มาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 63 และมาตรา 

65 ไดกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทาง



สาธารณะประกอบกับมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 บัญญัติให

ตราเปนขอบัญญัติจึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ที่ประสงคจะขออนุญาตการ

จําหนายสินคาในท่ีหรือทาง

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

กองคลัง 

สาธารณะจะตองยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตตอเจาพนักงาน 

ทองถิ่นตามหลักเกณฑ

วิธีการและเง่ือนไขตาม

ขอบัญญัติ 

องคการบริหารสวนตําบล

โนนธาตุกําหนด 

0 ชั่วโมง องคการบริหาร

สวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอ

หนองหนองบัว

แดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูขออนุญาตยื่นคําขอตอ

เจาหนาที่พรอมเอกสาร

ประกอบ 

 

2 ชั่วโมง องคการบริหาร

สวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอ

หนองหนองบัว

แดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

 

2 ชั่วโมง องคการบริหาร

สวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอ

หนองหนองบัว

แดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาที่แจงใหเจาของผู

ขอรับใบอนุญาตจําหนาย

สินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

4 ชั่วโมง องคการบริหาร

สวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอ

หนองหนองบัว

- 



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แดง จังหวัด

ชัยภูม ิ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

เอกสาร

ประกอบการยื่น

ขอรับใบอนุญาตฯ 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง 

อําเภอหนองหนอง

บัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

0 0 ฉบับ - 

2) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชน/บัตร

ขาราชการ/

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจของผู

ขอรับใบอนุญาต 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง 

อําเภอหนองหนอง

บัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

3) 
สําเนาทะเบียน

บานของผูรับ

ใบอนุญาต 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง 

อําเภอหนองหนอง

0 1 ฉบับ - 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

4) 

ใบรับรองแพทย

ของผูขอรับ

ใบอนุญาตและ

ผูชวยจําหนาย

อาหาร 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง 

อําเภอหนองหนอง

บัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

5) 

รูปถายหนาตรง

ครึ่งตัวไมสวม

หมวกไมใสแวน

ดําขนาด 1 x 1 

นิ้วของผูขอรับ

ใบอนุญาตและ

ผูชวยจําหนาย

จํานวนทานละ 2 

รูป 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง 

อําเภอหนองหนอง

บัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

6) 

ใบเสร็จรับเงิน

คาธรรมเนียมเก็บ

ขยะมูลฝอย 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง 

อําเภอหนองหนอง

บัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

7) 

เอกสาร

ประกอบการยื่น

ขอตออายุ

ใบอนุญาตฯ 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง 

อําเภอหนองหนอง

บัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

0 0 ฉบับ - 

8) 

ใบอนุญาตเดิม องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง 

อําเภอหนองหนอง

บัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

9) 

บัตรสุขลักษณะ

ประจําตัวเดิมของ

ผูขอรับใบอนุญาต

และผูชวย

จําหนาย 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง 

อําเภอหนองหนอง

บัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

10) 

ใบรับรองแพทย

ของผูขอรับ

ใบอนุญาตผูชวย

จําหนายอาหาร

และผูปรุงอาหาร 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง 

อําเภอหนองหนอง

บัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

11) 

รูปถายหนาตรง

ครึ่งตัวไมสวม

หมวกไมใส

แวนตาดําขนาด 1 

x 1 นิ้วของผู

ขอรับใบอนุญาต

และผูชวย

จําหนายจํานวน

ทานละ 2 รูป 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง 

อําเภอหนองหนอง

บัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

12) 

ใบเสร็จรับเงิน

คาธรรมเนียมเก็บ

ขยะมูลฝอย 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง 

อําเภอหนองหนอง

บัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) 1 จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติฉบับละ 500 บาท 

2 จําหนายโดยลักษณะวิธีการเรขายฉบับละ 50 บาท 

3 การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตรา (1) หรือ (2) แลวแตกรณ ี

คาธรรมเนียม  0  บาท 



หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  

หมายเหตุ(ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุโทรศัพท: 0 4481-0486 

หรือเว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) การขออนุญาตการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

- 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 19/08/2558 

สถานะ  

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอหนองหนองบัว

แดง จังหวัดชัยภูมิ สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอ 

จดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

กระทรวง:กระทรวงพาณิชย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน

เปนบุคคลธรรมดา 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

3.  ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4.  หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  

5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

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

3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที ่83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจทีไ่มอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย

ทะเบียนพาณิชย 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที ่93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบบัที่ 11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2553  

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555   

9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที ่1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 



6.  ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7.  พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  นาท ี

 

 

 

 

9.  สถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 21/07/2015 10:02  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการกรุงเทพมหานครติดตอ 

(1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 

(ใหบริการกับสถานประกอบการทุกแหงที่มีท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร) หรือ 

(2) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท : ติดตอสํานักงานเขต 

(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพื้นท่ีรับผิดชอบของเขตไหนใหไปยื่นจดทะเบียนณสํานักงานเขตนั้น)/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานที่ใหบริการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง   วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท: 044 – 810 - 486                     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 044 – 810 - 486          ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/ 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา  

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 



12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวน

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

 

หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว

ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไม

สมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจ

จะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปน

หลักฐาน 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจด

ทะเบียน/เจาหนาที่บันทึก

ขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียม

ใบสําคัญการจดทะเบียน/

หนังสือรับรอง/สําเนา

เอกสาร 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชยใหผูยื่นคํา

10 นาที - - 



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอ 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 

 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอจด

ทะเบียนพาณิชย 

(แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 



ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

หนังสือใหความ

ยินยอมใหใช

สถานที่ตั้ง

สํานักงานแหง

ใหญโดยให

เจาของรานหรือ

เจาของ

กรรมสิทธิ์ลงนาม

และใหมีพยานลง

ชื่อรับรองอยาง

นอย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิได

เปนเจาบาน ) 

3) 

สําเนาทะเบียน

บานที่แสดงให

เห็นวาผูใหความ

ยินยอมเปนเจา

บานหรือสําเนา

สัญญาเชาโดยมี

ผูใหความ

ยินยอมเปนผูเชา

หรือเอกสารสิทธิ์

อยางอื่นท่ีผูเปน

เจาของ

กรรมสิทธิ์เปน

ผูใหความ

ยินยอมพรอมลง

นามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิได

เปนเจาบาน ) 

4) 

แผนที่แสดง

สถานที่ซึ่งใช

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานที่

- 1 0 ฉบับ - 



ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําคัญบริเวณ

ใกลเคียง

โดยสังเขปพรอม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

5) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมปดอากร

แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(ถามี) พรอมลง

นามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 

สําเนาหนังสือ

อนุญาตหรือ

หนังสือรับรองให

เปนผูจําหนาย

หรือใหเชาสินคา

ดังกลาวจาก

เจาของลิขสิทธิ์

ของสินคาที่ขาย

หรือใหเชาหรือ

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ตามประมวล

รัษฎากรหรือ

หลักฐานการซื้อ

ขายจาก

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการขายหรือให

เชาแผนซีดีแถบ

บันทึกวีดิทัศน

แผนวีดิทัศนดีวีดี

หรือแผนวีดีทัศน

ระบบดิจิทัล

เฉพาะท่ีเกี่ยวกับ

การบันเทิง) 



ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตางประเทศ

พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

8) 

หนังสือชี้แจง

ขอเท็จจริงของ

แหลงที่มาของ

เงินทุนและ

หลักฐานแสดง

จํานวนเงินทนุ

หรืออาจมาพบ

เจาหนาที่เพ่ือทํา

บันทึกถอยคํา

เกี่ยวกับ

ขอเท็จจริงของ

แหลงที่มาของ

เงินทุนพรอม

แสดงหลักฐาน

แสดงจํานวน

เงินทุนก็ได 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการคาอัญมณี

หรือเครื่องประดับ

ซึ่งประดับดวยอัญ

มณี) 

 

16.  คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

คาธรรมเนียม50 บาท 

หมายเหตุ - 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

คาธรรมเนียม30 บาท 

หมายเหตุ - 

17.  ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนณชองทางที่ยื่นคําขอ 

หมายเหตุ (ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 



กองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง โทรศัพท: 0 4481-0486 

หรือเว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/) 

 ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ (0-2547-4446-7 ) 

3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : Call Center 1570 

หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ- 

5) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

หมายเหตุ (ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง โทรศัพท: 0 4481-0486 

หรือเว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/) 

 

6) ชองทางการรองเรียนถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่กอง

คลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง โทรศัพท: 0 4481-0486 

หรือเว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/) 

หมายเหตุ- 

7) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที ่

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) คูมือการกรอกเอกสาร 

- 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 20/08/2558 

สถานะ  

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกุด



ชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ  

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

3.  ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน  

5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 

6.  ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7.  พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวทองถิ่นพ.ศ. 2548  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1วัน 

9.  ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  



10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   

      22/07/2558 07:09  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง         วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท: 044 – 810 - 486                      (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 044 – 810 - 486      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/ 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 

2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไปและ

มีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

ตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด

หลักเกณฑ 

  1.มีสัญชาติไทย 

  2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 

  3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไปซึง่ไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

  4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไดแกผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของ

รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่รัฐหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 

ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 

  1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

  2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบ



อํานาจจากผูมีสิทธิ 

วิธีการ 

  1.ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเองหรือมอบ

อํานาจใหผูอื่นดําเนินการได 

  2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณท่ีผานมาใหถือวา

เปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 

  3.กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 

 

 

 

 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุใน

ปงบประมาณถัดไปหรือ

ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ

พรอมเอกสารหลักฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบยีนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

 

 

20 นาที - (1. ระยะเวลา : 

20 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพัทยา) 



ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให 

ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ

มอบอํานาจ 

 

 

 

10 นาที - (1. ระยะเวลา : 

10 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพัทยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 



ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนา (กรณีท่ีผู

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนาของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบ

- 1 1 ชุด - 



ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจให

ดําเนินการแทน) 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนาของผูรับ

มอบอํานาจ 

(กรณีผูขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคารของผูรับ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

16.  คาธรรมเนียม 

1) ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ – 

 

17.  ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที ่

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

      -ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19.  หมายเหตุ- 



 

 

วันที่พิมพ 20/08/2558 

สถานะ  

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล 

กุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ  

อนุมัติโดย  

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

3.  ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน  



5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นพ.ศ. 2553 

6.  ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7.  พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 

9.  ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการองคการ

บริหารสวนตําบลโนนธาตุอําเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน 16/07/2558 10:46  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง   วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท: 044 – 810 - 486                      (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 044 – 810 - 486        ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/ 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1.มสีัญชาติไทย 

     2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง  (ตามทะเบียนบาน) 

     3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

     4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

     5.กรณีท่ีผูพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองไดมอบอํานาจใหผูดูแลคนพิการยื่นคํารองขอแทนแตตองนํา           

หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาที ่



13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การพิจารณา 

 

ผูพิการยื่นเอกสารที่ใชใน

การลงทะเบียนผูพิการ 

 

1 ชั่วโมง องคการบริหาร

สวนตําบล 

กุดชุมแสง อําเภอ

หนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูม ิ

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาที่รับเอกสาร

ตรวจสอบเอกสาร

,คุณสมบัติ 

 

4 ชั่วโมง องคการบริหาร

สวนตาํบล 

กุดชุมแสง  

อําเภอหนองบัว

แดงจังหวัดชัยภูม ิ

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เสนอคณะผูบริหาร 

 

1 ชั่วโมง องคการบริหาร

สวนตําบล 

กุดชุมแสง 

อําเภอหนองบัว

แดงจังหวัดชัยภูม ิ

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดชุมแสง 

อําเภอหนองบัวแดง

0 1 ฉบับ - 



ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

จังหวัดชัยภูมิ 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบรับรองความ

พิการจากแพทย 

องคการบริหาร

สวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอ

หนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

2) 

รูปถายผูพิการ 1 

นิ้ว 

องคการบริหาร

สวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอ

หนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

3) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูดูแล 

องคการบริหาร

สวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอ

หนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ 

0 1 ฉบับ - 

4) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนา 

(เฉพาะหนาที่

แสดงชื่อและเลข

บัญชี)สําหรับ

กรณีท่ีผูขอรับ

เบี้ยยังชีพคน

พิการผาน

ธนาคาร 

องคการบริหาร

สวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอ

หนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูม ิ

0 1 ฉบับ  

- 

 



16. คาธรรมเนียม 

1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  

หมายเหตุ(ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง โทรศัพท: 044 – 810 - 486 

หรือเว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

19. หมายเหตุ 

วันที่พิมพ 20/08/2558 

สถานะ  

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล 

กุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ สถ.มท. 

อนุมัติโดย  

เผยแพรโดย  

 

 

คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน  



5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ

การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย 0 วัน  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 นาที 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน    0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 22/07/2558 06:56  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการสํานักงานปลัดฯองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง        วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท : 044  - 810 - 486     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร :  044 – 810 - 486          ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/ 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา  

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ – 

 

 

 

 

 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘

กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอ

ผูบริหารทองถ่ินที่ตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจให

ผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

   หลักเกณฑ 

ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 



1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลีย้งดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือ

ผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 

วิธีการ 

 1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณที่ทําการองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

 2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจาก

ความเดือดรอนเปนผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการ

ของรัฐ 

 3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความประสงคตอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมทีต่นยายไปเพื่อพิจารณาใหม 

  13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูที่ประสงคจะขอรับการ

สงเคราะหหรือผูรับมอบ

อํานาจยื่นคําขอพรอม

เอกสารหลักฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

 

 

45 นาที - (1. ระยะเวลา : 

45 นาที (ระบุ

ระยะเวลาจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบ.(ระบุชื่อ) / 

องคการบริหาร

สวนตําบล.(ระบุ

ชื่อ) / เมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 

 

ออกใบนัดหมายตรวจ

สภาพความเปนอยูและ

คุณสมบัติ 

 

15 นาที - (1. ระยะเวลา : 

15 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพัทยา) 

3) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสภาพความเปนอยู

และคุณสมบัติของผูที่

ประสงครับการสงเคราะห 

 

3 วัน - (1. ระยะเวลา : 

ไมเกิน 3 วันนับ

จากไดรับคําขอ 

(ระบุระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพัทยา) 

4) 

การพิจารณา 

 

จัดทําทะเบียนประวัติ

พรอมเอกสารหลักฐาน

ประกอบความเห็นเพื่อ

เสนอผูบริหารพิจารณา 

 

2 วัน - (1. ระยะเวลา : 

ไมเกิน 2 วันนับ

จากการออกตรวจ

สภาพความ

เปนอยู (ระบุ

ระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพัทยา) 



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

การพิจารณา 

 

พิจารณาอนุมัติ 

 

7 วัน - (1. ระยะเวลา : 

ไมเกิน 7 วันนับ

แตวันที่ยื่นคําขอ 

(ระบุระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. ผูรับผิดชอบคือ

ผูบริหารองคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

3. กรณีมี

ขอขัดของเกี่ยวกับ

การพิจารณาไดแก

สภาพความ

เปนอยูคุณสมบัติ

หรือขอจํากัดดาน

งบประมาณ

จะแจงเหตุขัดของ

ที่ไมสามารถให

การสงเคราะหใหผู

ขอทราบไมเกิน

ระยะเวลาที่

กําหนด) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 



ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนา 

(กรณีท่ีผูขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน)
  

- 1 0 ฉบับ - 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนาของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจ

ใหดําเนินการ

แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนาของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีท่ีผูขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคารของผูรับ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ – 

 

17. ชองทางการรองเรียน 



1) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที ่

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 20/08/2558 

สถานะ  

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ  สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขุดดิน 



หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงขุดดิน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ   

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการแจงขุดดิน  22/07/2015 06:46  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง   วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท: 0 4481-0486                 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4481-0486      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/ 

/ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การขุดดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้ 

         1.1การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ

ไดแก 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 



              4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช

กิจจานุเบกษา 

              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

              7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการ

บริหารสวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทํา

การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึก

หรือพ้ืนที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการกระทํา

ที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วัน

นับแตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแต

วันที่มีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมี

อํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิน่

ออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุด

ดินตามที่กําหนดใหเจา

พนักงานทองถิ่นดําเนินการ

ตรวจสอบขอมูล 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะ

ดําเนินการขุดดิน) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกตอง) 

5 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีทีจ่ะ

ดําเนินการขุดดิน) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบ

รับแจงและแจงใหผูแจงมา

รับใบรับแจง 

 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะ

ดําเนินการขุดดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 



14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
แผนผังบริเวณที่

ประสงคจะ

ดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต

ที่ดินและท่ีดิน

บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต

ไมใชเจาของที่ดิน

ตองมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจาของที่ดินให

กอสรางอาคารใน

ที่ดิน) 

5) 
หนังสือมอบ

อํานาจกรณีให

บุคคลอ่ืนยื่นแจง

- 1 0 ชุด - 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การขุดดิน 

6) 

หนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

กรณีท่ีดินบุคคล

อื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคํานวณ 

(วิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณการขุดดิน

ที่มีความลึกจาก

ระดับพ้ืนดินเกิน๓

เมตรหรือพื้นท่ี

ปากบอดินเกิน 

10,000 ตาราง

เมตรตองเปนผู

ไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไมต่ํากวา

ระดับสามัญ

วิศวกรกรณีการ

ขุดดินที่มีความลึก

เกินสูง 20 เมตร

วิศวกรผูออกแบบ

และคํานวณตอง

เปนผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

- 1 0 ชุด - 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

โยธาระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ

ติดตั้งอุปกรณ

สําหรับวัดการ

เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดินลึก

เกิน 20 เมตร) 

9) 

ชื่อผูควบคุมงาน 

(กรณีการขุดดนิ

ลึกเกิน 3 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ปาก

บอดินเกิน 

10,000 ตาราง

เมตรหรือมีความ

ลึกหรือมีพื้นท่ี

ตามที่เจา

พนักงานทองถิ่น

ประกาศกําหนดผู

ควบคุมงานตอง

เปนผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ – 

 



17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

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

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

3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รองเรียนดวยตนเอง 

6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

หมายเหตุ(ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุโทรศัพท: 0 4481-0486 

หรือเว็บไซต : http://www.koodchumdang@hotmail.com/) 

4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วนัที่พิมพ 20/08/2558 

สถานะ  

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ  สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 



 

คูมือสําหรับประชาชน: การแจงถมดิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ   

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงถมดิน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ   

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 06:50  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลกุดชุม   วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท: 0 4481-0486                 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4481-0486      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/ 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้ 

         1.1การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ

ไดแก 

              1) เทศบาล 



              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช

กิจจานุเบกษา 

              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

              7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการ

บริหารสวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะ

ทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร

หรือมีพ้ืนที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการขัด

หรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

     2. การพิจารณารับแจงการถมดิน 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7วันนับ

แตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่มี

การแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออก

คําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับ

แจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนบัแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถม

ดินตามที่กําหนดใหเจา

พนักงานทองถิ่นดําเนินการ

ตรวจสอบขอมูล 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะ

ดําเนินการถมดิน) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกตอง) 

5 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะ

ดําเนินการถมดนิ) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบ

รับแจงและแจงใหผูแจงมา

รับใบรับแจง 

 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะ

ดําเนินการถมดิน) 



ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
แผนผังบริเวณที่

ประสงคจะ

ดําเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต

ที่ดินและท่ีดิน

บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต

ไมใชเจาของที่ดิน

ตองมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจาของที่ดินให

กอสรางอาคารใน

ที่ดิน) 

5) หนังสือมอบ - 1 0 ชุด - 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจกรณีให

บุคคลอ่ืนยื่นแจง

การถมดิน 

6) 

หนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

กรณีท่ีดินบุคคล

อื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคํานวณ 

(กรณีการถมดินที่

มีพ้ืนที่ของเนินดิน

ติดตอเปนผืน

เดียวกันเกิน 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนินดิน

ตั้งแต 2 เมตรขึ้น

ไปวิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณตองเปนผู

ไดรับใบอนุญาต

ใหประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธาไม

ต่ํากวาระดับ

สามัญวิศวกรกรณี

พื้นท่ีเกิน 2,000 

ตารางเมตรและมี

ความสูงของเนิน

ดินเกนิ 5 เมตร

วิศวกรผูออกแบบ

- 1 0 ชุด - 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

และคํานวณตอง

เปนผูไดรับ

ใบอนุญาตให

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) 

ชื่อผูควบคุมงาน 

(กรณีการถมดินที่

มีพ้ืนที่ของเนินดิน

ติดตอเปนผืน

เดียวกันเกิน 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนินดิน

ตั้งแต 2 เมตรขึ้น

ไปตองเปนผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

- 1 0 ชุด - 

9) ชื่อและที่อยูของผู

แจงการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ- 

17. ชองทางการรองเรียน 



1) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

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

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

3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รองเรียนดวยตนเอง 

6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

2) ชองทางการรองเรียนผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ  

หมายเหตุ(ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุโทรศัพท: 0 4481-0486 

หรือเว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/) 

4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 20/08/2558 

สถานะ  

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ  สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 



คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ   

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ   

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 22/07/2015 

07:29  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการสวนโยธาองคการบริหารสวนกุดชุมแสง   วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท: 0 4481-0486               (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4481-0486      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumsang@hotmail.com/ 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

 



12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอ

มดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่น

ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว

คราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้น

กําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นคําขออนุญาตกอสราง

อาคารพรอมเอกสาร 

 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานที่กอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนที่สังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

(น.1) 

35 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร(แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

ใหกอสรางอาคาร

ในที่ดิน 

3) 

ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเงื่อนไขและ

แผนผังที่ดินแนบ

ทาย (กรณีอาคาร

อยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

4) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป๓๐บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของที่ดิน 

(กรณีเจาของที่ดิน

เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

6) 

หนังสือยินยอมให

ชิดเขตที่ดินตาง

เจาของ (กรณี

กอสรางอาคารชิด

เขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

7) 

หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

8) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

9) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนที่มี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกรผูออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

10) 

รายการคํานวณ

โครงสรางแผนปก

ระบุชื่อเจาของ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาคารชื่ออาคาร

สถานที่กอสราง

ชื่อคุณวุฒิที่อยู

ของวิศวกรผู

คํานวณพรอมลง

นามทุกแผน          

(กรณีอาคาร

สาธารณะอาคาร

พิเศษอาคารที่

กอสรางดวยวัสดุ

ถาวรและทนไฟ

เปนสวนใหญ) 

กรณีอาคารบาง

ประเภทที่ตั้งอยู

ในบริเวณที่ตองมี

การคํานวณให

อาคารสามารถรับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผนดินไหว

ไดตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับ

น้ําหนักความ

ตานทานความ

คงทนของอาคาร

และพ้ืนดินที่

รองรับอาคารใน

การตานทาน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผนดินไหว

พ.ศ. 2540 ตอง



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แสดงรายละเอียด

การคํานวณการ

ออกแบบ

โครงสราง 

11) 

กรณีใชหนวยแรง

เกินกวาคาที่

กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 6 พ.ศ. 2527 

เชนใชคา fc > 

65 ksc. หรือคา 

fc’> 173.3 ksc. 

ใหแนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรงของ

วัสดุที่รับรองโดย

สถาบันที่เชื่อถือ

ไดวิศวกรผู

คํานวณและผูขอ

อนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

12) 

กรณีอาคารที่เขา

ขายตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 48 พ.ศ. 2540 

ตองมีระยะของ

คอนกรีตที่หุม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุมเหล็ก

ไมนอยกวาที่

กําหนดใน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันที่

เชื่อถือได

ประกอบการขอ

อนุญาต 

13) 

หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของสถาปนิกผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตองมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

14) 

หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของวิศวกรผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตองมี

วิศวกรควบคุม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

งาน) 

15) 

แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต่องยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

16) 

หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบปองกัน

เพลิงไหม 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิม่เติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบบําบัดน้ํา

เสียและการ

ระบายน้ําทิ้ง 

ใหญพิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิม่เติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

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

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

3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รองเรียนดวยตนเอง 

6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 



2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ((ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 20/08/2558 

สถานะ  

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวดัชัยภูมิ สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 22/07/2015 06:38  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง   วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท: 0 4481-0486                 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4481-0486      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumdang@hotmail.com/ 

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

 

 



12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 

วันนับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจม  ีคําสั่งไม

อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการ

ขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น

แลวแตกรณี 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนยาย

อาคารพรอมเอกสาร 

 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะขอ

อนุญาตเคลื่อนยาย

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะขอ

อนุญาตเคลื่อนยาย

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานที่กอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนที่สังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะขอ

อนุญาตเคลื่อนยาย

อาคาร) 



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

(น.1) 

35 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะขอ

อนุญาตเคลื่อนยาย

อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
คําขออนุญาต

เคลื่อนยายอาคาร

(แบบข. 2) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส. 3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

- 0 1 ชุด - 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

ใหเคลื่อนยาย

อาคารไปไวใน

ที่ดิน 

3) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจเจาของ

ที่ดิน (กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

สําเนาบัตร

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

ของผูมีอํานาจลง

นามแทนนิติ

- 1 0 ชุด - 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บุคคลผูรับมอบ

อํานาจเจาของ

ที่ดิน (กรณีนิติ

บุคคลเปนเจาของ

ที่ดิน) 

6) 

หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

8) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) 

รายการคํานวณ

โครงสรางพรอม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกรผูออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 



1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

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

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

3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รองเรียนดวยตนเอง 

6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบรกิารขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

หมายเหตุ(ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุโทรศัพท: 0 4481-0486 

หรือเว็บไซต : http://www.koodchumdang@hotmail.com/) 

4) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

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

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

3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รองเรียนดวยตนเอง 

6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 



19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 20/08/2558 

สถานะ  

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูมิ สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือ

เคลื่อนยายอาคาร 23/07/2015 14:52  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง   วันจันทรถึงวันศุกร 

โทรศัพท: 0 4481-0486               (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4481-0486      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.koodchumdang@hotmail.com/ 

/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ – 

 



 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใช

ไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุและเม่ือไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาต

ใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขอตออายุใบอนุญาต

พรอมเอกสาร 

 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอตออายุ

ใบอนุญาต 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบการดําเนินการ

ตามใบอนุญาตวาถึงขั้นตอน

ใดและแจงใหผุขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบ (น.1) 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นท่ีที่จะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 



ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอตออายุ

ใบอนุญาต

กอสรางอาคาร

ดัดแปลงอาคาร

รื้อถอนอาคาร

เคลื่อนยายอาคาร

ดัดแปลงหรือใชที่

จอดรถท่ีกลับรถ

และทางเขาออก

ของรถเพ่ือการยื่น 

(แบบข. 5) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

สําเนาใบอนุญาต

กอสรางดัดแปลง

รื้อถอนหรือ

เคลื่อนยายอาคาร

แลวแตกรณี 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 



ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) 

หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

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

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

3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รองเรียนดวยตนเอง 

6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

หมายเหตุ(ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุโทรศัพท: 0 4345-6200-2 



หรือเว็บไซต : http://www.kknontat.com/) 

4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 20/08/2558 

สถานะ  

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกุด

ชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูมิ สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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