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การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

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

1.ท่ีมา 

       เนื่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ
ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียนและการแจงในการขออนุญาต
ดําเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสาร 
และหลักฐานท่ีจําเปนรวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการ
สรางภาระแกประชาชนอยางมาก  และเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน
เวทีการคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดปรึกษาลงมติใหเสนอราง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงได
ใชอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่อง
เรงดวน   สภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี 25/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 ได
พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ไดนําราง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม ถวาย
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 

       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี  16  มกราคม  2558 และมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต        
ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข (ถามี) 
ในการยื่นคําขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาต
จะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได 

        มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดใหยื่น
คําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเม่ือประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาท่ีคัดสําเนาให 
โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย 

        มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองเมืองท่ีดีหรือไม ในกรณีท่ีเห็นวา ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรให
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว 
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       มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

       2.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 
       2.2 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
3.คําจํากัดความ 
      “การบริหารประชาชน” หมายถึง การดําเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐจนแลวเสร็จ
ตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปนการยื่นคําขอตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดให
ผูรับบริการตองยื่นคําขอกอนดําเนินการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การข้ึน
ทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร 
      “ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือหนวยงานภาคเอกชนท่ีมารับบริการจาก
หนวยงานภาครัฐ 
      “หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย  สวนราชการ  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน และหนวยงานภาครัฐรูปแบบใหม 

4.แนวคิดและหลักการ 
        แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มาเปนหลักการ
สําคัญ  ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิด
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชน
ทราบ เพ่ือเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกใหแกประชาชน 
         4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือท่ีแสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลท่ีชัดเจน ใน
การติดตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจําเปน
อยางไร เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
         4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชน
ตองขออนุญาต จดทะเบียนข้ึนทะเบียนหรือแจงกอนจะดําเนินการใดๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน    การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค
ดังนี้.- 
  1) เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอ ขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลท่ีชัดเจน 
เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ สถานท่ีใหบริการ 
  2) เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 
  4) เพ่ือสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 
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           4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
           หนวยงานของรัฐท่ีมีงานบริการประชาชนท่ีมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชน
ตองมายื่นขออนุญาตกอนดําเนินการใด มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน และนําไปใชในการใหบริการประชาชน 
5.ประโยชนท่ีไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
             ประโยชนตอผูรับบริการ 
  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน 
  -ไดรับบริการท่ีมีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 
  -ไดรับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 
  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              ประโยชนตอผูใหบริการ 
    -ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต

คอรัปชั่น 
  - สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑท่ีวางไว เพ่ือนํามาปรับปรุงการ

ใหบริการ 
  - พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 
 

      ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 
  -ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 
  -เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 
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คูมือสําหรับประชาชน/งานที่ใหบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 



คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  คือ  ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆกับท่ีดินซ่ึงใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางนั้นๆ และในปท่ีผานมาไดมีการใชประโยชนในทรัพยสินนั้น  เชน  ใหเชา, ทําการคาขาย ,โกดัง หรือเพ่ือใช
ประกอบกิจการอ่ืนๆ เพ่ือหารายไดตองมีทรัพยสินอันไดแกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ กับท่ีดิน ซ่ึงใช
ตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นตองไมเขาขอยกเวนภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.
2475 มาตรา 9,10 

 

 

1.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ยื่นแบบแสดงรายการ           งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง 

   เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2)                                     

2.เจาหนาท่ีรับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับขอมูลใน   

   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 

3.คํานวณคารายปและคิดคาภาษี 

4.แจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

5.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ชําระเงิน และรับ 

  ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.12) 
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งานท่ีใหบริการ                     การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 



 

 

 1.เม่ือไดรับการแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ตองชําระภายใน30 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน  

  หากชําระ เกินกําหนดตองเสียเงินเพ่ิม ดังนี้ 

  ไมเกิน 1 เดือน เงินเพ่ิม 2.5% 

  เกิน 1 เดือนแตไมเกิน 2 เดือน เงินเพ่ิม 5% 

  เกิน 2 เดือนแตไมเกิน 3 เดือน เงินเพ่ิม 7.5% 

  เกิน 3 เดือนแตไมเกิน 4 เดือน เงินเพ่ิม 10% 

  เกิน 4 เดือนตองดําเนินคดี 

 2.ไดรับแจงการประเมินแลวไมพอใจในการประเมิน ตองอุทธรณภายใน 15 วัน 

 

  ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 
 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน                                          จํานวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีภาษีโรงเรือนและท่ีดินปท่ีผานมา (ภ.ร.ด.12)                      จํานวน  1  ฉบับ 

 

ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป 

อัตราคาภาษีรอยละ 12.5 ของคารายป 

คาภาษี = คารายป x 12.5% 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 

กรณีผูชําระภาษีย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2 แลวยังไมชําระทันทีใหดําเนินการ ดังนี ้

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

ปาย หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายท่ีใชในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหา
รายไดหรือโฆษณาการคา  หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได  ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ 
หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึกหรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน ใหเจาของปายมีหนาท่ีเสียภาษีปายโดยเสียเปน
รายปยกเวนปายท่ีเริ่มติดต้ังหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายต้ังแตวันเริ่มติดต้ังหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิด
ภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายต้ังแตงวดท่ีติดต้ังปายจนถึงงวดสุดทายของป 

 

 
 

1.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1)      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง 

   พรอมเอกสารประกอบ 

2.เจาหนาท่ีรับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับขอมูล ผ.ท.4 

   และ ผ.ท.5 

3.คํานวณพ้ืนท่ีปายและประเมินคาภาษีปาย 

4.แจงการประเมิน (ภ.ป.3) 

5.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)  

 

 

งานท่ีใหบริการ                     การรับชําระภาษีปาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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  ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 
 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน                                                จํานวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปาย ปท่ีผานมา (ภ.ป.7)                                                     จํานวน  1  ฉบับ    

 

อัตราภาษีปาย แบงเปน 3 อัตรา ดังนี้ 

อัตราภาษีปาย (ตอ 500 ตารางเซนติเมตร) 

1) อักษรไทยลวน 3 บาท 

2) อักษรไทยปนกับอักษรตางปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 20 บาท 

3) ปายดังตอไปนี้ 

ก. ไมมีอักษรไทย40 บาท 

ข. อักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมดอยูใต หรือตํ่ากวาอักษรตางประเทศ40 บาท 

4) ปายท่ีเปลี่ยนแปลงแกไขพ้ืนท่ีปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายไดเสียภาษีปายแลวอันเปนเหตุ
ใหตองเสียภาษีปายเพ่ิมข้ึนใหคิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 

5) ปายใดตํ่ากวา 200 บาท ใหเสีย 200 บาท 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม  

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ไดแก ท่ีดินท่ีเปนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี 
ไดแก พ้ืนท่ีดิน และพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาหรือท่ีมีน้ําดวย โดยไมเปนท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินไดรับการยกเวนภาษีหรืออยูใน
เกณฑลดหยอนผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี คือ ผูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปใด มีหนาท่ีเสียภาษี
บํารุงทองท่ีสําหรับปนั้น 

  

 
 

กรณีมีการย่ืนแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซ่ึงตองย่ืนใหม         งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง  

ทุก 4 ป / ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม) 

1.ผูเปนเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5) 

2.เจาหนาท่ีรับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับขอมูลใน  

   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5. 

3.คํานวณคาภาษีบํารุงทองท่ีจากหนวยราคาปานกลางท่ีดินและประเมิน 

   คาภาษีบํารุงทองท่ี 

 

 

งานท่ีใหบริการ                      การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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4.แจงการประเมิน (ภ.บ.ท.5) 

5.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน 

   คาภาษีบํารุงทองท่ี (ภ.บ.ท.11) 

   สําหรับการชําระภาษีในรอบ 3 ปถัดไป 

1.ผูเปนเจาของท่ีดิน แจงชื่อ – สกุล ใหเจาหนาท่ีเพ่ือตรวจสอบเอกสารกับขอมูลทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) 

2.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน  (ภ.บ.ท.11) 

 

 ใชระยะเวลา ไมเกิน 3 วัน 

 

 
 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน                                                จํานวน   1   ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุงทองท่ีปท่ีผานมา (ภ.บ.ท.11)                                         จํานวน   1   ฉบับ 

 

อัตราภาษีบํารุงทองท่ีกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ แบงเปน 34 อัตรา 

ราคาปานกลางท่ีดินเกินไรละ 30,000 บาท ใหเสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาทแรก  

เสียภาษี 70 บาท 

สวนท่ีเกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ตอ 25 บาท 

ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุกเสียก่ึงอัตรา 

ดวยตนเอง ไมเกินไรละ 5 บาท 

ท่ีดินวางเปลา เสียเพ่ิม 1 เทา 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

กําหนดใหผูท่ีดําเนินกิจการท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะเพ่ิมเติม ใหผูดําเนินกิจการดังกลาว
ปฏิบัติ เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนได ผูใดดําเนินกิจการท่ีสวนทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพโดยไมมีใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ (มาตรา 71)  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไวในใบอนุญาตตองระวาง 
โทษ ปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

  

 
 

• ผูประกอบการยื่นคําขอพรอมหลักฐาน                                 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง 

* รายเกา : กอนใบอนุญาตหมดอายุ 

* รายใหม : กอนเปดดําเนินการ  

• ตรวจสอบแลวถูกตองตามเกณฑ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

• ใบอนุญาตมีกําหนดอายุ 1 ป 

  

 

 

งานท่ีใหบริการ                      การขออนุญาตประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 
 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน                                          จํานวน   1   ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินคาใบอนุญาตประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ                       จํานวน   1   ฉบับ 

 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพรายป ปละ 150 บาท 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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 ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

กําหนดใหผูท่ีดําเนินกิจการท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะเพ่ิมเติม ใหผูดําเนินกิจการดังกลาว
ปฏิบัติ เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนได ผูใดดําเนินกิจการท่ีสวนทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพโดยไมมีใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ (มาตรา 71)  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไวในใบอนุญาตตองระวาง 
โทษ ปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

  

 
 

• ผูประกอบการยื่นคําขอพรอมหลักฐาน                                 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง 

* รายเกา : กอนใบอนุญาตหมดอายุ 

* รายใหม : กอนเปดดําเนินการ  

• ตรวจสอบแลวถูกตอง 

  ตามเกณฑ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

• ใบอนุญาตมีกําหนดอายุ 1 ป 

  

 

งานท่ีใหบริการ                      การขออนุญาตประกอบการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 



 

-25- 

 

 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 
 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน                                         จํานวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินคาใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล                                จาํนวน  1  ฉบับ   

 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูลรายป ปละ 3,500 บาท 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 ขอ 2 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2/2535 เรื่องแตงต้ังเจาพนักงานสาธารณสุขตามพระราชราบัญญัติการสาธารณสุข 
พุทธศักราช 2535 องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โดยไดรับความเห็นชอบ จากสภาองคการบริหารสวนตําบล
หวยยางขาม และนายอําเภอหนองสองหอง จึงตราขอบัญญัติตําบลข้ึนเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวย
ยางขาม เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2551 

  

 
 

ผูท่ีประสงคจะประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหาร                งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง  

และสถานท่ีสะสมอาหารซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร  

ตองแจงขอรับหนังสือรับรองการแจงและพ้ืนท่ีเกิน  

200 ตารางเมตร จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอ 

เจาพนักงานทองถ่ินตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข 

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยยางขามกําหนด 

 

 

งานท่ีใหบริการ                      การขออนุญาตสถานท่ีจําหนายและสถานท่ีสะสมอาหาร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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1.ผูขออนุญาตยื่นคําขอตอเจาหนาท่ีพรอมเอกสารประกอบ 

2. เจาหนาท่ีพรอมดวยเจาพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสถานท่ี 

3. เจาหนาท่ีรายงานผลการตรวจสอบพรอมใหพนักงานเจาหนาท่ีทองถ่ินพิจารณา 

4.เจาหนาท่ีแจงใหเจาของผูขอรับใบอนุญาตเขามารับใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 
 

เอกสารประกอบการย่ืนขอรับหนังสือรับรองการแจงและใบอนุญาต 

1.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูขอใบอนุญาต                        จํานวน   1  ฉบับ 

2.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการหาก                      

 ไมเปนบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต                                                          จํานวน  1   ฉบับ  

3.สําเนาทะเบียนบานท่ีใชประกอบกิจการ                                                    จํานวน  1  ฉบับ 

4.หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ                             

ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจกรณีท่ีผูขอรับไมสามารถมาดําเนินการดวยตัวเอง    จํานวน  1  ฉบับ 

5.แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบกิจการ(เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหม-ใบอนุญาต 

หรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม)                                                                จํานวน  1  ฉบับ 

6. เอกสารท่ีเก่ียวของ 

เอกสารประกอบการย่ืนขอตออายุหนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาตฯ 

1.หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเดิม                                                                จํานวน  1  ฉบับ 

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของ 

ผูขอตอใบอนุญาตฯ                                                                               จํานวน  1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย                                                                                 จํานวน  1  ฉบับ                                                                                     

4.เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ     

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 
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ท่ี พ้ืนท่ีประกอบอาหาร คาธรรมเนียมฉบับละ 
(บาทตอป) 

 อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดต้ังสถานท่ี
จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม
เกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

 

1 พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  10 ตารางเมตร  50 
2 พ้ืนท่ีประกอบการต้ังแต   11 ตารางเมตรแตไมเกิน  20  ตารางเมตร 100 
3 พ้ืนท่ีประกอบการต้ังแต   21 ตารางเมตรแตไมเกิน  50  ตารางเมตร 150 
4 พ้ืนท่ีประกอบการต้ังแต   51 ตารางเมตรแตไมเกิน 100 ตารางเมตร 300 
5 พ้ืนท่ีประกอบการต้ังแต 101 ตารางเมตรแตไมเกิน  200 ตารางเมตร 500 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 



-35- 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

ดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  มาตรา  43  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 56   มาตรา 63 และ
มาตรา 65  ไดกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจ  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการควบคุมการจําหนายสินคา
ในท่ีหรือทางสาธารณะ ประกอบกับ มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 บัญญัติใหตราเปนขอบัญญัติ จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้
......................................................................................................................................................................................... 

  

 
 

ผูท่ีประสงคจะขออนุญาตการจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง              งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง   

สาธารณะ จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงาน 

ทองถ่ินตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขตามขอบัญญัติ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขามกําหนด 

1.ผูขออนุญาตยื่นคําขอตอเจาหนาท่ีพรอม เอกสารประกอบ 

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 

3.เจาหนาท่ีแจงใหเจาของผูขอรับใบอนุญาตจําหนายสินคา 

 ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 

งานท่ีใหบริการ                      การขออนุญาตการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 
 

เอกสารประกอบการย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงาน          

 รัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต                                                              จํานวน  1   ฉบับ     

2.สําเนาทะเบียนบาน ของผูรับใบอนุญาต                                                     จํานวน  1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายอาหาร                         จํานวน  1  ฉบับ 

4.รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมใสแวนดําขนาด 1 x 1 นิ้ว      

 ของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนายจํานวนทานละ 2 รูป                            จํานวน  1  ฉบับ        

5.ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                                 จํานวน  1  ฉบับ 

6.เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เอกสารประกอบการย่ืนขอตออายุใบอนุญาตฯ 

1.ใบอนุญาตเดิม                                                                                   จํานวน   1  ฉบับ 

2.บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย                จํานวน   1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหารและผูปรุงอาหาร         จํานวน   1  ฉบับ 

4.รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 x 1 นิ้ว                    

ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย จํานวนทานละ 2 รูป                             จํานวน   1  ฉบับ       

5.ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                                 จํานวน   1  ฉบับ 

6.เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 
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ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  

1 จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติฉบับละ 500 
2 จําหนายโดยลักษณะวิธีการเรขายฉบับละ 50 
3 การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตรา (1) หรือ (2) แลวแตกรณี  

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 การควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยาย
เสียง หมายถึง การท่ีเราจะโฆษณาสินคาหรือกิจการในรานของเรา  โดยมีการประกาศเสียงตามรถประชาสัมพันธ 
หรือ โฆษณาอยูประจําท่ี  

 
  

 
 

1.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช                   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง 

  เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.1) 

2.เจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐาน 

3.เจาพนักงานทองถ่ินผูมีอํานาจลงนามอนุญาต 

  ใหทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.2) 

 
 

 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                      การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยการใชเครื่องขยายเสียง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
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เอกสารประกอบการย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต              จํานวน  1  ฉบับ 

2.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัว 

 ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงเปนนิติบุคคล)             จํานวน  1  ฉบับ 

3.หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ                                                          จํานวน  1  ฉบับ  

 (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

4.ใบอนุญาตใหทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงจากสถานีตํารวจในพ้ืนท่ี                จํานวน  1  ฉบับ 

5.หนังสือแสดงการปองกันแกไขระงับเหตุรําคาญท่ีมีผูพักอาศัยใกลเคียง 

 ลงลายมือชื่อรับรอง                                                                               จํานวน  1  ฉบับ 

6.แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งการใชเครื่องขยายเสียง                                                 จํานวน  1  ฉบับ  

 
 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 เพ่ือการกุศลโฆษณากิจการท่ีไมเปนการคา ไมเกิน 15 วัน ครั้งละ 10 

2 เพ่ือกิจการท่ัวไป (ประจําท่ี) ไมเกิน 15 วัน ครั้งละ 75 
3 เพ่ือกิจการท่ัวไป (เคลื่อนท่ี) ไมเกิน 5 วัน ครั้งละ 60 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หางหุนสวนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมท้ังนิติ
บุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศท่ีมาต้ังสํานักงานสาขาในประเทศไทย ซ่ึงประกอบกิจการ อันเปนพาณิชยกิจ
ตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด 

 
  

 
 

• การจดทะเบียนพาณิชยตองมีสถานท่ีตั้งอยูในเขต                     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง  

องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม ภายใน 30 วัน  

นับแตวันท่ีประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 

1.ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคําขอ 

  ตอเจาหนาท่ี/นายทะเบียน 

2.เจาหนาท่ี / นายทะเบียนตรวจคําขอ และ  หลักฐานตางๆ 

3.ผูประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชย  

  และชําระคาธรรมเนียม 

 

 

งานท่ีใหบริการ                      การจดทะเบียนพาณิชย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 
 

เอกสารประกอบการย่ืน 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย(แบบ ทพ.)                                                     จํานวน  1   ฉบับ                                  

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ                             จํานวน  1   ฉบับ 

3) สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ                                          จํานวน   1   ฉบับ 

4) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบานใหแนบเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

• หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหม                              จํานวน   1   ฉบับ 

• สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน  

  หรือสําเนาสัญญาเชา                                                                         จํานวน   1   ฉบับ  

• แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ 

  บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป                                                                   จํานวน   1   ฉบับ  

5) กรณีมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

  และสําเนาทะเบียนบานของ ผูมอบอํานาจ                                                จํานวน   1   ฉบับ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดีแถบบันทึก วีดีทัศนแผนวีดีทัศนดีวีดีหรือแผนวีดีทัศนระบบ
ดิจิทัล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง ใหสงสําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือใหเชาสินคา
ดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคา ท่ีขายหรือใหเชา 

7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจใหนําใบทะเบียนพาณิชยมาดวย 

• กรอกคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พรอมแนบเอกสารตอเจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชย 

• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 

• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยออกใบเสร็จเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยจัดทําใบทะเบียนพาณิชย พรอมจายใบทะเบียนพาณิชยเปนอันเสร็จข้ันตอน 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 
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ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 คําขอจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม 50 

2 คําขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย 20 
3 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ 20 
4 คํารองขอรับใบแทน 30 
5 คํารองขอรับรองสําเนา 30 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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-51- 

คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.สํานักงานปลัดฯ องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม           วันจันทร ถึง วันศุกร (1–30 พฤศจิกายน ) 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

1.สัญชาติไทย 

2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม (ตามทะเบียนบาน) 

3.เปนผูท่ีมีอายุ 60 ป บริบูรณในปถัดไป (ปจจุบัน อายุ 59 ปบริบูรณ และตองเกิดกอน 1 ตุลาคม) 

4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองทองถ่ิน ผูรับ 
เงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

5.กรณีท่ีผูสูงอายุไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได มอบอํานาจใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคํารองขอได โดยใหผูรับมอบ
อํานาจติดตอท่ี องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

 
  

 
 

1.ผูสูงอายุ ยื่นเอกสารท่ีใชในการลงทะเบียนผูสูงอายุ               สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ขาม 

2.เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  

3.เสนอคณะผูบริหาร 

 

 

งานท่ีใหบริการ                      การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ขาม 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 
 

1.บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย          จํานวน   1  ฉบับ 
  พรอมสําเนา 
2.ทะเบียนบาน  พรอมสําเนา                                                                   จํานวน   1  ฉบับ 
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อและเลขบัญชี)   
  สําหรับกรณีท่ีผูขอรับเบ้ียยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร                                     จํานวน   1  ฉบับ 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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                                                                                   ทะเบียนเลขท่ี......................../......... 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ................ 

 

 

 

 

 

ขอมูลผูสูงอายุ 

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

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

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ........................................................นามสกุล....................................................... 

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

ทะเบียนบานเลขท่ี......................หมูท่ี/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................ 

ตําบล/แขวง                     อําเภอ/เขต                   จังหวัด                          . 

รหัสไปรษณีย               โทรศัพท.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูสูงอายุท่ียื่นคําขอ  - - - -  

สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หมาย    หยาราง    แยกกันอยู    อ่ืนๆ................................. 

อาชีพ.....................................................................................................รายไดตอเดือน...........................................บาท 

ขอมูลท่ัวไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

 ไมไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ   ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   ไดรับการสงเคราะหความพิการ 

 ยายภูมลิําเนาเขามาอยูใหม เมื่อวันท่ี...........................................................................................................โดยยายมาจาก (ระบุท่ี
อยูเดิม.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.................  โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลือก  1 วิธี) 

  รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 

 

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน 

ผูยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของเปน.....................................................................กับผูสูงอายุที่ขอ
ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ)  .................................................................................................เลขประจําตัว
ประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย    สําเนาทะเบียนบาน 

  สําเนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผสููงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผสููงอายุผานธนาคาร) 

  หนังสือมอบอํานาจพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผมูอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผมูีคุณสมบัตคิรบถวน ไมไดเปนผรูบับํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดอืนจากหนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

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

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

                 ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ                 เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

          ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

- - - -    

  เปนผูมีคณุสมบัติครบถวน   

  เปนผูท่ีขาดคุณสมบัต ิเน่ืองจาก 

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

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

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

จาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

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

        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิดตรวจสอบ
แลว มีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 

 

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

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

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

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

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

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

คําสั่ง 

           รับลงทะเบียน    ไมรับลงทะเบียน    อ่ืนๆ................................................................................................... 

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

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

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

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

 (ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายท่ีุยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว                                                                 .                                                                                                                            

ผูสูงอายุ  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บานเลขท่ี........................หมูท่ี..................... 

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

  การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...........    โดยจะเริ่มรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุตั้งแตเดือน ตุลาคม ..............  ถึงเดือนกันยายน ................  ในอัตราแบบข้ันบันได  ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน  กรณี
ผูสูงอายุยายภูมิลําเนาท่ีไปอยูท่ีอ่ืน (ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม ............. ถึงวันท่ี  30  พฤศจิกายน ..............) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ณ  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ท้ังน้ีเพ่ือเปนการรักษาสิทธิใหตอเน่ือง                                           

                                      (ลงชื่อ)........................................................... 

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

          เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.สํานักงานปลัดฯ องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม           วันจันทร ถึง วันศุกร (1–30 พฤศจิกายน ) 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

1.มีสัญชาติไทย 

2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม (ตามทะเบียนบาน) 

3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

4.ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

5.กรณีท่ีผูพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได  มอบอํานาจใหผูดูแลคนพิการยื่นคํารองขอแทน  แตตองนํา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาท่ี 

 
  

 
 

1.ผูพิการ ยื่นเอกสารท่ีใชในการลงทะเบียนผูพิการ                    สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ขาม 

2.เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  

3.เสนอคณะผูบริหาร 

 

ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

งานท่ีใหบริการ                      การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ขาม 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
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1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูพิการ                       จํานวน   1  ชุด 
2.ใบรับรองความพิการจากแพทย                                                                 จํานวน   1  ชุด 
3.รูปถายผูพิการ 1 นิ้ว                                                                              จํานวน   1  รูป 
4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูดูแล                        จํานวน   1  ชุด 
5.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อและเลขบัญชี)  
สําหรับกรณีท่ีผูขอรับเบ้ียยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร                                         จํานวน   1  ฉบับ 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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ทะเบียนเลขท่ี................../................ 

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

 

 

 

 

ขอมูลคนพิการ 

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

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

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

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

เกิดวันท่ี....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ป สัญชาติ........................ มีช่ืออยูในสําเนาทะเบียน
บานเลขท่ี...............หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตําบล         อําเภอ       . จังหวัด          รหัส
ไปรษณีย.............โทรศัพท....................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูพิการท่ียื่นคําขอ - - - -   

ประเภทความพิการ         ความพิการทางการเห็น          ความพิการทางสติปญญา                             

   ความพิการทางการไดยินหรือสือ่ความหมาย        ความพิการทางการเรยีนรู      ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย         
ความพิการทางออทิสติก        ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม       พิการซํ้าซอน      ไมระบุความพิการ 

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

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

ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    

  ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ    เคยไดรบั(ยายภูมลิําเนา)เขามาอยูใหม เมื่อ............................  ไดรับการสงเคราะห
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ      ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   อ่ืน  ๆ(ระบุ)........ 

 ไมสามารถใชชีวิตประจําวันดวยตนเอง     มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ   ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

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

มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ...............   โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลอืก 1 วิธี)  

  รับเงินสดดวยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผมูิสิทธิ 

  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรบัมอบอํานาจจากผมูีสิทธิ 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน : ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของกับคน
พิการท่ีขอข้ึนทะเบียน โดยเปน  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พ่ีนอง   ผูดูแลคนพิการ   อ่ืน  ๆ ..........................ลงทะเบียน
ช่ือ – สกุล (ผรูับมอบอํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

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

ตัวอยางแบบฟอรม 



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

  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย     สําเนาทะเบียนบาน  

  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีูขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) 

  หนังสือมอบอํานาจพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผมูอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯแทน) 

 ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคณุสมบัติครบถวน ไมไดเปนผรูับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจาก 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

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

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

                    ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ                            เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก   และทําเครื่องหมาย   ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 ไดตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….............. 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

- - - -  แลว 

  เปนผูมีคณุสมบัติครบถวน     เปนผูท่ีขาดคุณสมบัต ิ

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

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

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

     เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

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

          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิดตรวจสอบ
แลวมีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 

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

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

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

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

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

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

คําสั่ง 

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

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

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

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

 

 

 

 

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

 การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ............โดยจะไดรับเงินเบ้ียความพิการตั้งแต
เดือนตุลาคม ...........   ถึง เดือนกันยายน .............  ในอัตราเดือนละ 800 บาท กรณีคนพิการยายภูมิลําเนาไปอยูท่ีอ่ืน(ต้ังแตวันท่ี 1 
ธันวาคม ............. ถึง 30 พฤศจิกายน ........... ) จะตองไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ ณ ท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงใหมภายใน  เดือนพฤศจิกายน............... เพ่ือรักษาสิทธิใหตอเน่ืองในการรับเงินเบ้ียความพิการ 

        

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

                           เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ตัดตามเสนประใหคนพิการท่ีข้ึนทะเบียนเก็บไว 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.สํานักงานปลัดฯ องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม           วันจันทร ถึง วันศุกร  

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

1.ผูท่ีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสตองมีใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดย สถานพยาบาลของรัฐยืนยัน
วาปวยเปนโรคเอดสจริง 

2.ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 

3.กรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคํารองดวยตนเอง อาจมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนได 

 
  

 
 

1.ผูปวยเอดส ยื่นเอกสารท่ีใชในการลงทะเบียน                        สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ขาม 

2.เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ   

3.เสนอคณะผูบริหาร 

 
 

ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

งานท่ีใหบริการ                      การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
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1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                                            จํานวน    1   ฉบับ 
2.สําเนาทะเบียนบานของผูปวยเอดส                                                       จํานวน    1   ฉบับ 
3.ใบรับรองแพทย                                                                              จํานวน    1   ฉบับ 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท : 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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แบบคําขอรบัการสงเคราะห ์

ลาํดบัท.ี............/..............           วันท.ี..........เดอืน...........................พ.ศ. .............. 

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

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

เกดิวันท.ี.......เดอืน............................พ.ศ............ อายุ............ ปี มชีืออยู่ในทะเบยีนบ้านเลขท.ี..............
ถนน…..........................    ตรอก/ซอย............................. หมู่ท.ี............. ตาํบล....................   อาํเภอ.....................    
จังหวัด..................   รหัสไปรษณย์ี...............  ขอแจ้งความประสงคข์อรับเงนิสงเคราะห์  เพือการยังชีพผู้ป่วยเอดส ์โดยขอให้
รายละเอยีดเพิมเตมิ ดงัน ี

                      . ทพัีกอาศัย ( )  เป็นของตนเอง และมลัีกษณะ ( ) ชาํรดุทรดุโทรม ( ) ชาํรดุทรดุโทรมบางส่วน ( )  มนัคง
ถาวร    ( )  เป็นของ...............................................เกยีวข้องเป็น.................................................... 

   . ทพัีกอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหลังทใีกล้ทสีดุเป็นระทาง...........................สามารถเดนิทางได้ 

( )  สะดวก   ( )  ลาํบาก  เนืองจาก .......................................................................... อยู่ห่างจากชุมชน/หมู่บ้านเป็น
ระยะทาง...................................สามารถเดนิทางได้ ( )  สะดวก   ( )  ลาํบาก  เนืองจาก.............................................. 

อยู่ห่างจากหน่วยบริการของรัฐทใีกล้ทสีดุเป็นระยะทาง................สามารถเดนิทางได้  ( )  สะดวก   ( )  ลาํบาก  

เนืองจาก  ................................................................................................... 

  . การพักอาศัย ( )  อยู่เพียงลาํพัง  เนืองจาก......................................มาประมาณ.......................... 

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

   . รายได้ – รายจ่าย  มรีายได้รวม................บาท/เดอืน  แหล่งทมีาของรายได้................................ 

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

บุคคลทสีามารถตดิต่อได้................................................................สถานทตีดิต่อเลขท.ี......................... 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมู่ท.ี................ตาํบล.................................. 

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

โทรศัพท.์........................โทรสาร.........................................เกยีวข้องเป็น...........................................  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคาํทใีห้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ     

ตัวอยางแบบฟอรม 



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

                                             (................................................) 
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หนงัสือแสดงความประสงคใ์นการรบัเงินสงเคราะห ์

                                                   เขยีนท.ี.........................................................    

 

   วันท.ี...........เดอืน.......................พ.ศ. ............. 

    

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

   ตามทมีีการอนุมัตใิห้ข้าพเจ้า.................................................................เป็นผู้มสีทิธไิด้รับการสงเคราะห์
เงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ.......................................................ลาํดบัท.ี..................นัน 

  ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงคใ์นการรับเงินสงเคราะห์  ดงันี 

             ( ) เป็นเงินสด 

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

 
      จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและดาํเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

    (...................................................) 
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หนงัสือมอบอํานาจ 

 

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

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

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

                    ขาพเจา..................................................ขอมอบอํานาจให...........................................เลขประจําตัว
ประชาชน......................................... อยูบานเลขท่ี.............ถนน........................ ตรอก/ซอย....................หมูท่ี.......... 
ตําบล………………..  อําเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… รหัสไปรษณีย…………… โทรศัพท........................        
โทรสาร......................... เก่ียวพันเปน..................................เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการใดกิจการ
หนึ่งดังตอไปนี้  และใหถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําเองทุกประการ 

  ( ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส 

  ( ) แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 

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

             ( ) เปนเงินสด 

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

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

   ( ) แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพตอไป 

 

ลงชื่อ............................................................ผูมอบอํานาจ 
                                               (...........................................................) 

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

     (...........................................................) 
                                          ลงชื่อ............................................................พยาน 

                                              (...........................................................)     
                                          ลงชื่อ............................................................พยาน 



     (...........................................................) 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหม่ืนเมตร 
หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินกําหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้ 
            (1) แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะทําการขุดดิน 
            (2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง 
            (3) รายการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 
            (4) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
            (5) ระยะเวลาทําการขุดดิน 
            (6) ชื่อผูควบคุมงานซ่ึงจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
            (7) ท่ีตั้งสํานักงานของผูแจง 
            (8) ภาระผูกพันตางๆท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทําการขุดดิน 
            (9) เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
            ถาผูแจงไดดําเนินการตามท่ีระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงตาม
แบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง และใหผูแจง
เริ่มตนทําการขุดดินตามท่ีไดแจงไวไดตั้งแตวันท่ีไดรับแจง  
            ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีการ
แจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงคามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล  
            ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคสาม ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผู

งานท่ีใหบริการ                     การแจงขุดดิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 



แจงภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง  
            ผูไดรับใบแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
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1.เขียนคําขออนุญาตขุดดิน                                                 สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 
2.เขียนใบแจงการขุดดิน (แบบ ด.1) พ.ร.บ.การขุดดิน 
  และถมดิน พ.ศ. 2543 
3.ยื่นเอกสารและหลักฐานตางๆ พรอมลงลายมือชื่อ 
  รับรองสําเนาถูกตอง 
4.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
5.เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ี ท่ีขออนุญาตขุดดิน 
6.ออกใบแจงการขุดดิน (แบบ ด.2 ) 
7.ผูขออนุญาตรับใบแจงการขุดดิน พรอมชําระคาธรรมเนียม 
 

 

 รวมระยะในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วัน  แยกเปน 

1.ข้ันตอนในการตรวจสถานท่ีขุดดิน ระยะเวลา 1 วัน 

2.ข้ันตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆ ใน การพิจารณาใบอนุญาต ระยะเวลา 2 วัน  
3.ข้ันตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ตางๆ ระยะเวลา 1 วัน 
4.ข้ันตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลา 1 วัน  
 

 

 

1. สําเนาทะเบียนบานผูรับแจง       จํานวน  2  ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประชาชนของผูแจง       จํานวน  2  ฉบับ 
3. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมอบใหบุคคลอ่ืนแจงแทน)    จํานวน  2  ฉบับ 
4. สําเนาทะเบียนบานของเจาของท่ีดิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดิน)  จํานวน  2  ฉบับ 
5. สําเนาบัตรประชาชนของเจาของท่ีดิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดิน)  จํานวน  2  ฉบับ 
6. หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน (กรณีใหบุคคลอ่ืนขุดดิน)    จํานวน  2  ฉบับ 
7. สําเนาเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท่ีขุดดิน      จํานวน  2  ฉบับ 
8. แผนผังบริเวณ        จํานวน  2  ฉบับ 
9. แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน     จํานวน  2  ฉบับ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 



10. สําเนารายการคํานวณ (การปองกันการพังทลายของดิน)    จํานวน  2  ฉบับ 
11. เอกสารแสดงวิธีการขุดดิน       จํานวน  2  ฉบับ 
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คาธรรมเนียมขุดดิน  500  บาท 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
    
 

 
 
      
 

 
 

 
 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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แบบ  ขถด.1 

ใบแจงการขุดดิน/ถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เลขท่ีรับ                                     . 
วันท่ี                                          . 
ลงช่ือ                            ผูรับคําขอ 
      (                              ) 

          
เขียนท่ี                                                          . 

 

วันท่ี              เดือน                        พ.ศ.             . 
 

          ขาพเจา                                                                     เจาของท่ีดิน/ผูครอบครองท่ีดิน/ตัวแทน 
            เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขท่ี                ตรอก/ซอย                      ถนน                       . 
หมูท่ี               ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                            จังหวัด                         . 
 
            เปนนิติบุคคลประเภท                                       จดทะเบียนเม่ือ                                   . 
เลขทะเบียน                                                    มีสํานักงานต้ังอยูเลขท่ี                                        . 
ตรอก/ซอย                                              ถนน                                       หมูท่ี                       . 
ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                                 .จังหวัด                                 . 
โดย                                                                                       ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูแจง 
อยูบานเลขท่ี                            ตรอก/ซอย                                   ถนน                                    . 
หมูท่ี              ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                             จังหวัด                         . 
          มีความประสงคจะทําการ  ขุดดิน/ถมดิน  จึงขอแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
          ขอ  1  ทําการขุดดิน/ถมดิน  ณ                                      ตรอก/ซอย    ถนน                       .... .                                                           
หมูท่ี......................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต..............................จงัหวัด .................................                                                                       
ในโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1  เลขท่ี/อ่ืน ๆ ..............................................................................................                
.เปนท่ีดินของ ..............................................................................................................................................................                                                               
         ขอ  2  ทําการขุดดิน/ถมดิน  โดยมีความลึก/ความสูง  จากระดับดินเดิม                                    เมตร 
พ้ืนท่ี............................................ตารางเมตร  เพ่ือใชเปน.............................................โดยมีสิ่งกอสรางขางเคียงดังนี้ 
          ทิศเหนือ..............................................................  หางจากบอดิน/เนินดิน......................................เมตร 
          ทิศใต..................................................................  หางจากบอดิน/เนินดิน.......................................เมตร 
          ทิศตะวันออก                                      .        หางจากบอดิน/เนินดิน                             เมตร 
          ทิศตะวันตก                                        .                                       หางจากบอดิน/เนินดิน                             เมตร 
          
          ขอ 3  โดยมี .................................................................เลขทะเบียน........................................ผูควบคุมงาน 
          ขอ 4  กําหนดแลวเสร็จภายใน.....................วัน  โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันท่ี............................................ 
เดือน...................................พ.ศ............................และจะแลวเสร็จวันท่ี.................เดือน.................พ.ศ...................... 
 

ตัวอยางแบบฟอรม 



 
หมายเหตุ                                                                      
(1)  ขอความใดไมใชใหขีดฆา      (2)  ใสเครื่องหมาย    ในชอง    ท่ีตองการ              

2/ขอ  5….. 
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          ขอ  5  พรอมหนังสือฉบับนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 
            แผนผังบริเวณท่ีจะทําการขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบริเวณแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง  
พรอมท้ังวิธีการขุดดินหรือถมดิน  และการรมดิน  จํานวน                      ชุด  ชุดละ                      แผน 
            รายการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  6  แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน 
และถมดิน  พ.ศ.2543 
            ภาระผูกพันตางๆ  ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทําการขุดดิน/ถมดิน 
            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบานของผูแจง ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองแลว   
จํานวน                 ฉบับ 
            สําเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงวัตถุประสงค ท่ีตั้งสํานักงาน และผูมี
อํานาจ   ลงชื่อแทนนิติบุคคลผูแจงท่ีหนวยงานซ่ึงมีอํานาจรับรอง (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูแจง) 
            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูแจง  ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองแลว 
จํานวน                     ฉบับ  (กรณีท่ีนิตบุิคคลเปนผูแจง) 
            หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูแจง  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน       
ของตัวแทนผูแจง  ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองเรียบรอยแลว  (กรณีมีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนแจงแทน) 
            รายการคํานวณ  1  ชุด  จํานวน                         แผน 
            หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคํานวณการขุดดิน/ถมดิน  จํานวน                     ฉบับ  พรอม
ท้ังสําเนาบัตรอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองแลว จํานวน                 
ฉบับ   (กรณีท่ีงานมลีักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
            สําเนาโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/ น.ส.3  เลขท่ี/ ส.ค.1 เลขท่ี                                                            
ท่ีจะทําการขุดดิน/ถมดิน ขนาดเทาตนฉบับจริง  ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองแลว  จํานวน                     ฉบับ 
            หนังสือสําเนายินยอมของเจาของท่ีดิน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  ซ่ึงแสดงวัตถุประสงค  และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจาของท่ีดิน  ท่ีหนวยงานซ่ึงมี
อํานาจรับรอง  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคล  เจาของ
ท่ีดิน  ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน                            ฉบับ  (กรณีท่ีเปนท่ีดินของบุคคลอ่ืน) 
            หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ  3  จํานวน                             ฉบับ 
            สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอง  
จํานวน                    ฉบับ   (เฉพาะกรณีท่ีงานมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
            เอกสารและรายละเอียด  อ่ืน ๆ                                                                                     
          ขอ  6  ขาพเจาขอชําระคาธรรมเนียมและคาใชจาย  ตามกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา  10  แหง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
 
 
                                      (ลงชื่อ)                                               ผูแจง 
                                              (                                             ) 
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หนังสือยินยอมใหดําเนินการขุดดิน/ถมดิน 

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

 

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

ขาพเจา.............................................................ต้ังบานเรือนท่ีอยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี...................... 
ตรอก/ซอย...............................ตําบล.................................อําเภอ...............................จังหวัด...................................... 
ยินยอมให...........................................เขาดําเนินการขุดดิน/ถมดินในท่ีดิน..............................เลขท่ี............................. 
ดังกลาวไดโดยินยอมใหทําการขุดดิน/ถมดิน ในเนื้อท่ี......................................ตารางเมตร  มีขนาดท่ีดิน  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศใต  ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศตะวันออก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศตะวันตก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ขาพเจายินยอมให.............................................................................ขุดดิน/ถมดินในท่ีดินดังกลาวนี้ เพราะ
เปน.............................................................และไดแนบ.....................................................................มาดวยแลว 
(ถาผูใหเชาใหแนบสําเนาสัญญาเชาท่ีดิน หรือถามีหนังสือแสดงสิทธิ์อยางอ่ืนใหแนบมาดวย) 
 พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแสดงแผนผังโฉนดท่ีดินและเขตท่ีดิน ท่ียินยอมให........................................................ 
ขุดดิน/ถมดินไวหลังหนังสือนี้แลว 
 
     (ลงชื่อ).................................................................ผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
              (............................................................) 
 

     (ลงชื่อ)................................................................พยาน 
      (...........................................................) 
      

     (ลงชื่อ)..................................................................พยาน 
      (............................................................) 
 ขาพเจารับรองวาลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือขางบนนี้เปนของผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินตามสําเนาเอกสารสิทธิ
ท่ีดินดังกลาวขางบนี้จริง 

(ลงชื่อ)................................................................ผูขออนุญาต 
 

(ลงชื่อ)................................................................พยาน 
 

(ลงชื่อ)................................................................พยาน 
 

คําเตือน  หนังสือรับรองการปลูกสรางอาคารนี้หามมีการขูด ขีด ลบ ฆา  ไมวากรณีใดๆ เวนแตผูถือ 
  กรรมสิทธิ์ท่ีดินจะรับรองการขีดฆานั้น เปนลายลักษณอักษรเฉพาะแหงไว 
*(ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบานและสําเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน ท่ีรับรองสําเนาแลวประกอบดวย ) 
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บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจงการขุดดินหรือถมดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ของ                                                                      โทร.                                 . 

ลําดับท่ี รายการ หมายเหตุ 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 
  10. 
  11. 

ใบแจงการจุดดินหรือถมดิน  (แบบ  ขถด.1) 
สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูแจง   
สําเนาภาพถายโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขท่ี                                 . 
หนังสือยินยอมใหขุดดิน/ถมดินในท่ีดิน 
หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผูทํารายการคํานวณ/
ออกแบบ 
หนังสือยินยอมวิศวกรผูควบคุมงาน  (แบบ ขถด.7) 
แบบแปลน  แผนผังบริเวณ  รายการประกอบแบบ  จํานวน            ชุด 
รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงโครงสราง  จํานวน  1  ชุด 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผูมีอํานาจลงนาม   
หนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนทําการแทน 
หนังสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 
-  เทาฉบับจริง 
-  กรณีขุดดิน/ถมดินในท่ีดินผูอ่ืน 
-  กรณีท่ีงานมีลักษณะ ขนาด อยูใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พรอมภาพถายใบอนุญาต 
-  กรณีนิติบุคคล 
-  ปดอาการแสตมป   30  บาท 

 

(ลงชื่อ)                                     ผูแจง 

                      (                                      ) 

 

(ลงชื่อ)                                    ผูตรวจรับเอกสาร 

              (                                    ) 
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ใบรับแจงการขุดดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
เลขท่ี............../....................... 
                                เจาพนักงานทองถ่ินไดรับแจงจาก...................................................................................... 
เจาของท่ีดิน/ผูรับมอบอํานาจ  วามีความประสงคจะทําการขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง............................เมตร  พ้ืนท่ีปาก
บอ/ดินถม………………ตารางเมตร  ในโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขท่ี..................................... หรือเอกสารสิทธิ์ 
ในท่ีดินท่ีมีชื่อเรียกอยางอ่ืน.....…………………………….ท่ีถนน……………………………………………………..………………………. 
หมูท่ี....................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...................... .......จังหวัด............................................ 
ซ่ึงอยูในเขตเทศบาลตําบลหนองบัววง       โดย..........................................................………………...เปนเจาของท่ีดิน   
กําหนดแลวเสร็จ..............วัน  มี.......................................................................................เปนผูออกแบบและคํานวณ  
และ.........................................................................................เปนผูควบคุมงาน   
พรอมเอกสารหลักฐานตางๆแลว 
                    เจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจสอบปรากฏวา 
                       1.    ไมถูกตอง   ใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน       นับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงให
แกไขจากเจาพนักงานทองถ่ิน   หากไมสามารถแกไขภายในกําหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน
ท่ีจะตองปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง   โดยมีรายการแกไข  ดังนี้………………………………………………………. 
  …………………………................................................................................................................................................... 
……………......................................................................................................................................................................... 
                       2.  ถูกตอง  ใหผูแจงเริ่มตนทําการขุดดิน/ถม ไดต้ังแตวันท่ี...............เดือน......................
พ.ศ……………………....จนถึงวันท่ี.....................เดือน..................................พ.ศ…………………………………...และไดรับ
คาธรรมเนียม…………............บาท  
คาใชจาย..............บาท     รวมท้ังสิ้น..........…………...............บาท  (.....................................................................) 
   

ออกให  ณ   วันท่ี..........เดือน................................................พ.ศ…………………….....                          
                                                                           

(ลงมือชื่อ)..................................................... 
                                                                                     (......................................................) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 
    1.ขอความใดไมใชใหขีดฆา 
    2.ใสเครื่องหมาย  /  ในชอง   

(พลิก) 
คําเตือน    ผูขุดดิน/ถมดิน   หรือเจาของท่ีดินมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                (1)   ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
                (2)   ตามมาตรา  19  มาตรา  20  มาตรา  21  และมาตรา  25 
                (3)   ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน/พนักงานเจาหนาท่ี 
                (4)   การฝาฝน  (1) –(3)  อาจมีโทษปรับ  โทษจํา  หรือท้ังจําท้ังปรับแลวแตกรณี 
 
 

 

ด.2 
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หนังสือมอบอํานาจ 
(ใชในกรณีผูแจงการขุดดิน/ถมดิน   ใหบุคคลอ่ืนย่ืนใบแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน) 

                                               
 ขาพเจา.......................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................... 
หมูท่ี.................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท................................... 
ขอมอบอํานาจใหนาย............................................................................................................................................. 
อยูบานเลขท่ี..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................... 
หมูท่ี..........ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท ...................เปนผูนําสงใบแจงการขุดดิน/ถมดิน  หรือติดตอกับเจาหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ินโดยใหถือวาการ
กระทําใดๆตามขอความขางตนของนาย.............................................................................เสมือนหนึ่งเปนการกระทํา
ของขาพเจา 
 
 
                                                         (ลงชื่อ)..............................................ผูมอบอํานาจ 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)...............................................ผูรับมอบอํานาจ 
                                                                 (.............................................) 
                                                                                                           
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยาน 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยาน                    
                                                                 (............................................) 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

ติดอากร 

แสตมป์ 5 บาท 

ด.4 
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ด.5 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
                                   
  ขาพเจา.......................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 
หมูท่ี....................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท............................... 
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบียน...................... 
ต้ังแตวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ.................................... 
เปนผูออกแบบและคํานวณ/ผูควบคุมงาน  การขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง..........................................................เมตร  
พ้ืนท่ีปากบอ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขท่ี.............................................. 
หรือเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท่ีมีชื่อเรียกอยางอ่ืน............................................................................................................... 
ท่ีถนน..............................หมูท่ี................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด..........................ซ่ึงอยูในเขต............................................................................................................................ 
ใหกับ............................................................................................................................................................................ 
 
 
                                                   (ลงชื่อ)....................................................ผูออกแบบและคํานวณ/ผูควบคุมงาน 
                                                             (.................................................) 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)......................................................ผูแจง 
                                                             (.................................................) 
 
 
                                                  (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                                                            (...................................................) 
 
 
                                                   (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                                                            (....................................................) 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

  ผูท่ีมีความประสงคจะถมดินจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข ดังนี้ 
1.ผูประกอบการเอกชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่ีมีเอกสารจดทะเบียนประกอบท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
2.ผูขอรับใบอนุญาตตองมีสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนอุปกรณพรอมท่ีจะดําเนินการ 
3.ผูประกอบการจะเสนอชื่อผูควบคุมงาน ซ่ึงจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาไมตํากวาระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพชางโยธาหรือชางกอสราง 
4.ผูขอรับใบอนุญาต จะตองเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเองทุกเรื่อง และรับผิดชอบออกคาใชจายเองท้ังหมด 
5.ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ขอตกลงเอกสารหรือสัญญาท่ีทําไวองคหารบริหารสวนตําบลโนนธาตุ   
  ทุกประการ 
 
 

 
 

1.ขอรับคําขออนุญาตจากกองชาง                                     สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม 
2.นําเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคําขออนุญาต 
3.นําเจาหนาท่ีออกตรวจสถานท่ี 
4.เจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐาน 
5.ออกใบอนุญาต 
6.ผูยื่นคําขออนุญาตชําระคาธรรมเนียม 

  
 
 

งานท่ีใหบริการ                     การแจงถมดิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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1.ข้ันตอนในการตรวจสถานสถานท่ีถมดิน    จํานวน  1  วัน 
2.ข้ันตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานๆในการพิจารณาใบอนุญาต จํานวน  1  วัน 
3.ข้ันตอนในการตรวจสอบแบบแปลนตางๆ    จํานวน  2  วัน 
4.ข้ันตอนในการออกใบอนุญาต     จํานวน  1  วัน 
รวมระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต รวม 5 วัน 

 

 

 

1.แผนผังบริเวณท่ีจะทําการถมดิน และแผนผังบริเวณท่ีแสดงเขตท่ีดิน และทีดินบริเวณขางเคียง  
พรอมท้ังวิธีการถมดิน        จํานวน  2  ฉบับ 
 2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูแจง  จํานวน  2  ฉบับ 
 3.สําเนาหรือหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีแจงเปนนิติบุคคล)   จํานวน  2  ฉบับ 
 4.หนังสือมอบอํานาจ สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 (กรณีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนแจงแทน)      จํานวน  2  ฉบับ 
 5.รายการคํานวณ       จํานวน  2  ฉบับ 
 6.หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคํานวณการถมดิน พรอมสําเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีงานมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ) จํานวน 2  ฉบับ 
 7.สําเนาโฉนดท่ีดินเลขท่ี /น.ส.3 เลขท่ี /ส.ค.1 ท่ีจะทําการถมดินถายสําเนา 
หนาหลังเทาฉบับจริง        จํานวน  2  ฉบับ 
 8.หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน สําเนาบัตรประจําประชาชน สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซ่ึงแสดวัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล เจาของท่ีดินท่ีหนวยงานท่ีมีอํานาจสําเนาบัตรบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลเจาของท่ีดิน  จํานวน 2  ฉบับ 
 9.หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูควบคุม(เฉพาะกรณีท่ีงานลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จํานวน  2  ฉบับ 
 10.เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆ      จํานวน  2  ฉบับ 
 
 

คาธรรมเนียมใบแจงการถมดิน  ฉบับละ 500  บาท 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนียม 
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ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

(1) อาคารอยูอาศัยไมเกินสองชั้นและมีพ้ืนท่ีอาคารไม เกิน 150 ตารางเมตร 
(2) อาคารเก็บผลผลิตทางเกษตรท่ีมีพ้ืนท่ีอาคารไมเกิน 100 ตารางเมตร 
(3) อาคารเลี้ยงสัตวท่ีมีพ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร 
(4) รั้วกําแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย 
(5) หอถังน้ําท่ีมีความสูงไมเกิน 6 เมตร 
ซ่ึงจะกอสรางดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย อาคารภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองก่ี โดยไม

ตองยื่น แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณ เพียงแตยื่น “แผนผังบริเวณ” แสดงแนวเขต
ท่ีดิน “แปลนพ้ืนชั้น ลาง” และท่ีตั้งของอาคารโดยสังเขป - กรณีพ้ืนท่ีของอาคารไมเกิน 150 ตารางเมตร ระยะเวลา 
ณ ท่ีทาการ อบต.ไมเกิน 7 วันทาการ - กรณีพ้ืนท่ีขออาคารเกิน 150 ตารางเมตร อบต.สง เรื่องใหโยธาจังหวัด
ตรวจสอบระยะเวลาไมเกิน 30 วันทาการ - ท้ังนี้ระยะเวลาดาเนินการท้ังหมด ไมเกิน 45 วันทา การ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานท่ีใหบริการ                     การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
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1.ผูขออนุญาตยื่นคํารองขออนุญาตกอสรางอาคาร            สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ขาม 
ตามแบบคําขอ อนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง  
(แบบ ข.1) พรอมเอกสาร 
2.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน/ตรวจสอบผังเมือง  
และตรวจสอบสภาพสาธารณะ  
3.นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ  
4.เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณา คําขออนุญาตกอสรางอาคาร  

 5.ออกใบอนุญาตกอสราง 
   

 

 ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 2  วัน 

 

  

 

          1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต   จํานวน  2  ฉบับ 
        2.สําเนาโฉนดท่ีดินหนา-หลัง พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 2  ฉบับ 
     3.กรณีผูขอ ไมใชเจาของตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสราง     จํานวน 2  ฉบับ        
     4.หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ โครงสราง 
อาคาร  จํานวน  2  ฉบับ 
     5.หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน สถาปตยกรรม  
จํานวน  2  ฉบับ 
     6.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคํานวณโครงสราง   
จํานวน  2  ฉบับ  
 
 

- คาใบอนุญาตกอสราง   ฉบับละ   20  บาท                                                                 
- คาธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนท่ีของอาคาร) 
- อาคารไมเกิน 2 ชั้น สูงไมเกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค 
- อาคารไมเกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แตไมเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท 
- อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนียม 



- ปาย ตร.ม. ละ 4 บาท  
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ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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-88- 
 

คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

การเคลื่อนยายอาคาร ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบ ข.2  พรอมดวยเอกสารตามท่ีระบุไวในแบบ ข.2 ตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินท่ีอาคารนั้นต้ังอยู เวนแตการเคลื่อนยายอาคารจากทองท่ีท่ีไมอยูภายใตขอบังคับพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ.  2522 ไปยังทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับใหยื่นคําขออนุญาตตอเจา
พนักงานทองถ่ินในทองท่ีท่ีอาคารนั้นจะยายไปต้ังผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเก่ียวกับแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามท่ีระบุไวในแบบ ข.1 และ ข.2 จํานวนหาชุดพรอมกับคําขอสําหรับการขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารท่ีเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32 เจา
พนักงานทองถ่ินจะประกาศกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารดังกลาว 
 
 

 
 

1.รับเรื่องขออนุญาต                                          สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ขาม 
2.ตรวจสอบเอกสาร 
3.ตรวจสอบสถานท่ี 
4.ออกใบอนุญาต   

 

งานท่ีใหบริการ                     การขออนุญาตเคล่ือนยายอาคาร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 



 ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 2  วัน 
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          1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต   จํานวน  2  ฉบับ 
        2. สําเนาโฉนดท่ีดินหนา-หลัง พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 2  ฉบับ 
     3. กรณีผูขอ ไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสราง     จํานวน 2  ฉบับ        
     4. หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ โครงสราง 
อาคาร  จํานวน  2  ฉบับ 
     5. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน สถาปตยกรรม  
จํานวน  2  ฉบับ 
     6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคํานวณโครงสราง   
จํานวน  2  ฉบับ 
 
 

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเคลื่อนยาย  10  บาท 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 



 

 

 

-90- 

 

 
ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5442-0676     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5442-0676      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.huayyangkham.go.th 

 

 

ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร จะมีอายุตามท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตเทานั้น 
ถาผูไดรับใบอนุญาตมีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน
กอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ 

ถาใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสูญหาย ใหแจงความ แลวนําใบรับแจงความนั้นไปยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือขอ
ใบแทนใบอนุญาตนั้น 

ถาใบอนุญาตใดๆ ชํารุดในสาระสําคัญ ใหนําใบอนุญาตท่ีชํารุดนั้นไปยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือขอใบ
แทนใบอนุญาตนั้น 

 

 

 
 

1.แจงใหพนักงานทองถ่ินทราบ โดยยื่นแบบฟอรมตามท่ี                สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ขาม 
เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดพรอมท้ังเอกสารประกอบการขอ 
อนุญาต แตในกรณีนี้ผูออกแบบอาคารท้ังวิศวกร และสถาปนิก  
ตองเปนวุฒิวิศวกร และวุฒิสถาปนิก พรอมท้ังแจงวันเริ่มตน 
และวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว 
2. ชําระคาธรรมเนียมเม่ือดําเนินการตาม 1. และ 2. เรียบรอยแลว  
เจาพนักงานทองถ่ินจะออกใบรับแจง เพ่ือเปนหลักฐานการแจง 
ภายในวันท่ีไดรับแจง เม่ือเจาของอาคารไดรับใบแจงแลวสามารถ 
ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารได 
 
 

งานท่ีใหบริการ                     การตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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 ระยะเวลาการพิจารณา  1 วัน 

 

  

 

 1. สําเนาบัตรประชาชน    พรอมรับรองสําเนา                       จํานวน  1  ฉบับ 
 2. สําเนาทะเบียนบาน    พรอมรับรองสําเนา                       จํานวน  1  ฉบับ 
 3. สําเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน พรอมรับรองสําเนา(ถายหามยอ หนา-หลัง)                  จํานวน  1  ฉบับ 
 4. ใบอนุญาตฉบับจริง***                            จํานวน  1  ฉบับ 
 5. แบบแปลนท่ีไดรับอนุญาตจากอบต.                         จํานวน  1  ฉบับ 

***กรณีผูยื่นขอรับรองเปนนิติบุคคล ใหแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล                      จาํนวน  1  ฉบับ 

 
 

1.ใบอนุญาตกอสราง                                                                   ฉบับละ  20  บาท 
2.ใบอนุญาตดัดแปลง                                                         ฉบับละ  10  บาท 
3.ใบอนุญาตรื้อถอน                                                           ฉบับละ  10  บาท 
4.ใบอนุญาตเคลื่อนยาย                                                   ฉบับละ  10 บาท 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม โทรศัพท: 0-5442-0676 

หรือ เว็บไซต : http://www.huayyangkham.go.th 
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ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 



 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 


