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การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

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

1.ท่ีมา 

      เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตจ ำนวนมำก ก ำหนดให้กำรประกอบกิจกำรของ

ประชำชนต้องผ่ำนกำรอนุมัติ กำรอนุญำต กำรออกใบอนุญำต  กำรขึ้นทะเบียนและกำรแจ้งในกำรขออนุญำต

ด ำเนินกำรต่ำงๆ จะต้องติดต่อกับส่วนรำชกำรหลำยแห่ง อีกทั้งกฎหมำยบำงฉบับไม่ได้ก ำหนดระยะเวลำ เอกสำร 

และหลักฐำนที่จ ำเป็นรวมถึงขั้นตอนในกำรพิจำรณำไว้อย่ำงชัดเจน ท ำให้เกิดควำมคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นกำร

สร้ำงภำระแก่ประชำชนอย่ำงมำก  และเป็นอุปสรรคต่อกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจของประเทศ

ในเวทีกำรค้ำโลก คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ได้ปรึกษำลงมติให้เสนอร่ำง พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยคว ำม

สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.......ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ

แห่งชำติ จึงได้ใช้อ ำนำจหน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตำมำตรำ 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย  (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

พิจำรณำเป็นเรื่องเร่งด่วน   สภำนิติบัญญัติแห่งชำติในกำรประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  20 

พฤศจิกำยน 2557 ได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย  

นำยกรัฐมนตรี ได้น ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ...ขึ้น

ทูลเกล้ำทูลกระหม่อม ถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เพ่ือทรงลงประปรมำภิไธย 

       ในกำรนี้  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงลงพระปรมำภิไธย เมื่อวันที่  16  มกรำคม  2558 และมี

กำรประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ก ำหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดให้กำรกระท ำใดจะต้องได้รับอนุญำต        

ผู้อนุญำตจะต้องจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน  ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข (ถ้ำมี) 

ในกำรยื่นค ำขอ ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำต และรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ผู้ขออนุญำต

จะต้องยื่นมำพร้อมกับค ำขอ และจะก ำหนดให้ยื่นค ำขอผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์แทนกำรมำยื่นค ำขอด้วยตนเองก็ได้ 

        มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือส ำหรับประชำชนตำมวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกำศไว้ ณ สถำนที่ที่ก ำหนดให้

ยื่นค ำขอ และเผยแพร่ทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชำชนได้ส ำเนำคู่มือดังกล่ำวให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่คัดส ำเนำ

ให้ โดยจะคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไว้ในคู่มือส ำหรับประชำชนด้วย 

        มาตรา 7 วรรคสาม ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรตรวจสอบขั้นตอน

และระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำตที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่งว่ำเป็นระยะเวลำที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ และ
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วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่ำ ขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดดังกล่ำวล่ำช้ำเกิน

สมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำ และสั่งกำรให้ผู้อนุญำตด ำเนินกำรแก้ไขให้เหมำะสมโดยเร็ว 

       มาตรา 17 ให้ผู้อนุญำตจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนตำ มำตรำ 7 ให้เสร็จสิ้น ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบ

วันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

       2.1 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องและประชำชนใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
       2.2 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเจตนำรมณ์ ของพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558 

3.ค าจ ากัดความ 
      “การบริหารประชาชน” หมำยถึง กำรด ำเนินกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนของรัฐจนแล้ว
เสร็จตำมค ำขอ กำรยื่นค ำขอนี้เป็นกำรยื่นค ำขอตำมท่ีมีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงำนของรัฐ
ก ำหนดให้ผู้รับบริกำรต้องยื่นค ำขอก่อนด ำเนินกำรใด ได้แก่กำรอนุญำต กำรออกใบอนุญำต กำรอนุมัติ กำรจด
ทะเบียน กำรขึ้นทะเบียน กำรรับแจ้ง กำรให้ประทำนบัตร และกำรให้อำชญำบัตร 
      “ผู้รับบริการ” หมำยถึง ประชำชนผู้มำรับบริกำรโดยตรง หรือหน่วยงำนภำคเอกชนที่มำรับบริกำรจำก
หน่วยงำนภำครัฐ 
      “หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย  ส่วนรำชกำร  จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ 
องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนภำครัฐรูปแบบใหม่ 

4.แนวคิดและหลักการ 
        แนวคิดและหลักกำรของกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนตำมพระรำชบัญญัติอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558 ได้น ำหลักกำรของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี มำเป็นหลักกำร
ส ำคัญ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรลดต้นทุนของประชำชน  และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของภำครัฐ กำรสร้ำงให้เกิด
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร  โดยกำรลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่  เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลำให้
ประชำชนทรำบ เพ่ือเป้ำหมำยอันเป็นหัวใจส ำคัญคือ กำรค ำนวณควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 
         4.1 ควำมหมำยของคู่มือส ำหรับประชำชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชำชนรับทรำบข้อมูลที่ชัดเจน ใน
กำรติดต่อรับบริกำรจำกหน่วยงำนของรัฐ ว่ำมีหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน ระยะเวลำ เอกสำรและหลักฐำนที่จ ำเป็น
อย่ำงไร เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 
         4.2 ขอบเขตกำรด ำเนินกำร หน่วยงำนของรัฐที่มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนดให้
ประชำชนต้องขออนุญำต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะด ำเนินกำรใดๆ ต้องจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
         4.3 วัตถุประสงค์ ในกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน    กำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
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   1) เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อ ขอรับบริกำรของประชำชน โดยให้ข้อมูล
ที่ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย เอกสำรหรือหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอ สถำนที่
ให้บริกำร 
   2) เพื่อลดต้นทุนในกำรมำติดต่อขอรับบริกำรของประชำชน 
   3) เพื่อยกระดับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ 
   4) เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใส ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
           4.4 เป้ำหมำยของกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
            หน่วยงำนของรัฐที่มีงำนบริกำรประชำชนทีมี่กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก ำหนดให้ประชำชน
ต้องมำยื่นขออนุญำตก่อนด ำเนินกำรใด มีกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน และน ำไปใช้ในกำรให้บริกำรประชำชน 
 
 
 
5.ประโยชน์ที่ได้จากการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 
             ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  - ทรำบแนวปฏิบัติในกำรรับบริกำรอย่ำงชัดเจน 
  - ได้รับบริกำรที่มีมำตรฐำน และมีควำมโปร่งใส 
  - ได้รับควำมพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจำกกำรมำรับบริกำร 
  - มีโอกำสแสดงควำมเห็นติชม (Feedback) 

              ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
    - ให้บริกำรด้วยควำมโปร่งใส ลดกำรใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจ และลดควำมเสี่ยงในกำรทุจริต

คอรัปชั่น 
  - สำมำรถติดตำมและประเมินผลกำรให้บริกำร ตำมหลักเกณฑ์ที่วำงไว้ เพื่อน ำมำปรับปรุงกำร

ให้บริกำร 
  - พัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 

      ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
  - ยกระดับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
  - เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันของประเทศ 
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คู่มือส าหรับประชาชน/งานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  

อ าเภอโนนไทย  

จังหวัดนครราชสีมา 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 872     ต้ังแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์: http://www.samrong.com/ 

 

 
 

  ภำษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ  ภำษีท่ีจัดเก็บจำกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนๆกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่อง

กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงนั้นๆ และในปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น   เช่น  ให้เช่ำ, ท ำกำร

ค้ำขำย ,โกดัง หรือเพ่ือใช้ประกอบกิจกำรอื่นๆ เพ่ือหำรำยได้ต้องมีทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำง

อ่ืน ๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงนั้นต้องไม่เข้ำข้อยกเว้นภำษีตำมพระรำชบัญญัติภำษี

โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 

2475 มำตรำ 9,10 

 

 

1.ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรำยกำร           งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้  ส่วนกำรคลัง 
   เสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)                                     
2.เจ้ำหน้ำที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสำรกับข้อมูลใน    ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 
3.ค ำนวณค่ำรำยปีและคิดค่ำภำษี 
4.แจ้งกำรประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
5.ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน ช ำระเงิน และรับ 
  ใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 
 

งานที่ให้บริการ               การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง

ทะเลสสอสอ 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/


คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 6 

 

 

 

 1.เมื่อได้รับกำรแจ้งกำรประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องช ำระภำยใน30 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน  

  หำกช ำระ เกินก ำหนดต้องเสียเงินเพ่ิม ดังนี้ 

  ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพ่ิม 2.5% 

  เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพ่ิม 5% 

  เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพ่ิม 7.5% 

  เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพ่ิม 10% 

  เกิน 4 เดือนต้องด ำเนินคดี 

 2.ได้รับแจ้งกำรประเมินแล้วไม่พอใจในกำรประเมิน ต้องอุทธรณ์ภำยใน 15 วัน 

 

  ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน                                          จ ำนวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีภำษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่ำนมำ (ภ.ร.ด.12)                      จ ำนวน  1  ฉบับ 

 

ผู้รับประเมินช ำระภำษีปีละครั้งตำมค่ำรำยปี 
อัตรำค่ำภำษีร้อยละ 12.5 ของค่ำรำยปี 
ค่ำภำษี = ค่ำรำยปี x 12.5% 
 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง โทรศัพท์: 0 44  938 - 873 
หรือ เว็บไซต์ : http://www.samrong.com/ 

กรณีผู้ช าระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วยังไม่ช าระทันทีให้ด าเนินการ ดังนี้ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/


คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 7 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 8 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 10 

 

คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 872     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์: http://www.samrong.com/ 

 

 
 

 ป้ำย หมำยควำมว่ำ ป้ำยแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมำยที่ใช้ในกำรประกอบกำรค้ำหรือประกอบกิจกำรอ่ืน

เพ่ือหำรำยได้หรือโฆษณำกำรค้ำ  หรือกิจกำรอื่นเพ่ือหำรำยได้  ไม่ว่ำจะได้แสดงหรือโฆษณำไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วย

อักษร ภำพ หรือเครื่องหมำยที่เขียน แกะสลัก จำรึกหรือท ำให้ปรำกฏด้วยวิธีอ่ืน ให้เจ้ำของป้ำยมีหน้ำที่เสียภำษีป้ำย

โดยเสียเป็นรำยปียกเว้นป้ำยที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภำษีป้ำยตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี

และให้คิดภำษีป้ำยเป็นรำยงวด งวดละสำมเดือนของปี โดยเริ่มเสียภำษีป้ำยตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ำยจนถึงงวดสุดท้ำย

ของปี 

 

 

 
 

1.ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำย ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1)    งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ ส่วนกำรคลัง 
   พร้อมเอกสำรประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสำรกับข้อมูล ผ.ท.4   และ ผ.ท.5 
3.ค ำนวณพื้นท่ีป้ำยและประเมินค่ำภำษีป้ำย 
4.แจ้งกำรประเมิน (ภ.ป.3) 
5.ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยช ำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)  
 

งานที่ให้บริการ              การรับช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/


คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 11 

 

 

 

  ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน                                                จ ำนวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีป้ำย ปีที่ผ่ำนมำ (ภ.ป.7)                                                     จ ำนวน  1  ฉบับ    

 

อัตรำภำษีป้ำย แบ่งเป็น 3 อัตรำ ดังนี้ 

อัตรำภำษีป้ำย (ต่อ 500 ตำรำงเซนติเมตร) 

1) อักษรไทยล้วน 3 บำท 

2) อักษรไทยปนกับอักษรต่ำงปะเทศ/ภำพ/เครื่องหมำยอื่น 20 บำท 

3) ป้ำยดังต่อไปนี้ 

ก. ไม่มีอักษรไทย40 บำท 

ข. อักษรไทยบำงส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ ำกว่ำอักษรต่ำงประเทศ40 บำท 

4) ป้ำยที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้ำย ข้อควำม ภำพ หรือเครื่องหมำยบำงส่วนในป้ำยได้เสียภำษีป้ำยแล้วอันเป็นเหตุ

ให้ต้องเสียภำษีป้ำยเพ่ิมขึ้นให้คิดอัตรำ ตำม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพำะเงินภำษีท่ีเพ่ิมขึ้น 

5) ป้ำยใดต่ ำกว่ำ 200 บำท ให้เสีย 200 บำท 

 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง โทรศัพท์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.samrong.com/ 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม  

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/


คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 12 

 

 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 13 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 14 

 

คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 44  938 - 873     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 872     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น.เวบ็ไซต ์: 
http://www.samrong.com/ 

 
 

 

 ที่ดินที่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลธรรมดำหรือ

นิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภำษี

บ ำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขำหรือที่มีน้ ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้ำของที่ดินได้รับกำรยกเว้นภำษี

หรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อนผู้มีหน้ำที่เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้ำของที่ดินในวันที่ 1 มกรำคมของปีใด มีหน้ำที่

เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ส ำหรับปีนั้น 

  

 

 
 

กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซึ่งต้องย่ืนใหม่         งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ ส่วนกำรคลัง  
ทุก 4 ปี / ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม) 
1.ผู้เป็นเจ้ำของที่ดินยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) 
2.เจ้ำหน้ำที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสำรกับข้อมูลใน    ผ.ท.4 และ ผ.ท.5. 
3.ค ำนวณค่ำภำษีบ ำรุงท้องที่จำกหน่วยรำคำปำนกลำงที่ดินและประเมิน   ค่ำภำษีบ ำรุงท้องที่ 
4.แจ้งกำรประเมิน (ภ.บ.ท.5) 
5.ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ช ำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน 
   ค่ำภำษีบ ำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11) 

งานที่ให้บริการ              การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/


คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 15 

 

   ส าหรับการช าระภาษีในรอบ 3 ปีถัดไป 

1.ผู้เป็นเจ้ำของที่ดิน แจ้งชื่อ – สกุล ให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ือตรวจสอบเอกสำรกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 

2.ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ช ำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน  (ภ.บ.ท.11) 

 

 ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 3 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน                                                จ ำนวน   1   ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีบ ำรุงท้องที่ปีที่ผ่ำนมำ (ภ.บ.ท.11)                                         จ ำนวน   1   ฉบับ 

 

อัตรำภำษีบ ำรุงท้องที่ก ำหนดไว้ในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรำ 

รำคำปำนกลำงที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บำท ให้เสียภำษีดังนี้ รำคำปำนกลำงของที่ดิน 30,000 บำทแรก  

เสียภำษี 70 บำท 

ส่วนที่เกิน 30,000 บำท เสียภำษี 10,000 บำท ต่อ 25 บำท 

ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุกเสียกึ่งอัตรำ 

ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บำท 

ที่ดินว่ำงเปล่ำ เสียเพิ่ม 1 เท่ำ 

 

 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง โทรศัพท์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.samrong.com/ 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/


คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์ม 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 17 

 

คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 872     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์: http://www.samrong.com/ 

 
 

 

ก ำหนดให้ผู้ที่ด ำเนินกิจกำรที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นก ำหนดให้เป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ   ต้องได้รับ

ใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอำจก ำหนดเงื่อนไขโดยเฉพำะเพ่ิมเติม ให้ผู้ด ำเนินกิจกำร

ดังกล่ำวปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพของสำธำรณชนได้  ผู้ใดด ำเนินกิจกำรที่ส่วนท้องถิ่นก ำหนดให้เป็น

กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพโดยไม่มีใบอนุญำต ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 

บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ (มำตรำ 71)  ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดไว้ใน

ใบอนุญำตต้องระวำง โทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บำท (มำตรำ 76) 

 

  
 

• ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอพร้อมหลักฐำน                                 งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ ส่วนกำรคลัง 

* รำยเก่ำ : ก่อนใบอนุญำตหมดอำยุ 

* รำยใหม่ : ก่อนเปิดด ำเนินกำร  

• ตรวจสอบแล้วถูกต้องตำมเกณฑ์ พิจำรณำออกใบอนุญำตภำยใน 30 วัน 

• ใบอนุญำตมีก ำหนดอำยุ 1 ปี 

งานที่ให้บริการ              การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/


คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 18 

 

 

 

 ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน                                          จ ำนวน   1   ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินค่ำใบอนุญำตประกอบกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ                       จ ำนวน   1   ฉบับ 

 

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพรำยปี ปีละ 800 บำท 

 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง โทรศัพท์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ http://www.samrong.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/


คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 19 

 

 

 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 20 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 21 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 22 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 23 

 

คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 872     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์http://www.samrong.com/ 

 
 

 

 ก ำหนดให้ผู้ที่ด ำเนินกิจกำรที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นก ำหนดให้เป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  ต้องได้รับ

ใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอำจก ำหนดเงื่อนไขโดยเฉพำะเพ่ิมเติม ให้ผู้ด ำเนินกิจกำร

ดังกล่ำวปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพของสำธำรณชนได้  ผู้ใดด ำเนินกิจกำรที่ส่วนท้องถิ่นก ำหนดให้เป็น

กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพโดยไม่มีใบอนุญำต ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 

บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ (มำตรำ 71)  ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดไว้ใน

ใบอนุญำตต้องระวำง โทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บำท (มำตรำ 76) 

  

 
 

• ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอพร้อมหลักฐำน                                 งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ ส่วนกำรคลัง 

* รำยเก่ำ : ก่อนใบอนุญำตหมดอำยุ 

* รำยใหม่ : ก่อนเปิดด ำเนินกำร 

• ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  ตำมเกณฑ์ พิจำรณำออกใบอนุญำตภำยใน 30 วัน 

• ใบอนุญำตมีก ำหนดอำยุ 1 ปี  

งานที่ให้บริการ              การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/


คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 24 

 

 

 ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน                                         จ ำนวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินค่ำใบอนุญำตประกอบกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูล                                จ ำนวน  1  ฉบับ   

 

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูลรำยปี ปีละ 4,500 บำท 

 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง  โทรศัพท์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.samrong.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/


คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 25 

 

 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 26 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 27 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 28 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 30 

 

คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 872     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์http://www.samrong.com/ 

 

 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ .ศ. 

2537   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 

พุทธศักรำช 2535 ข้อ 2 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่ 2/2535 เรื่องแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขตำม

พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พุทธศักรำช 2535 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง โดยได้รับควำมเห็นชอบ จำก

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง และนำยอ ำเภอโนนไทย  จึงตรำข้อบัญญัติต ำบลขึ้นเป็นข้อบัญญัติองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลส ำโรง เรื่อง สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร พ.ศ.2551 

 

  
 

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจกำรสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร                งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได ้ส่วนกำรคลัง  
และสถำนที่สะสมอำหำรซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร  
ต้องแจ้งขอรับหนังสือรับรองกำรแจ้งและพ้ืนที่เกิน  
200 ตำรำงเมตร จะต้องยื่นค ำขอรับใบอนุญำตต่อ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไข 
ตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรงก ำหนด 

งานที่ให้บริการ               การขออนุญาตสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/


คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 31 

 

 

1.ผู้ขออนุญำตยื่นค ำขอต่อเจ้ำหน้ำที่พร้อมเอกสำรประกอบ 

2. เจ้ำหน้ำที่พร้อมด้วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขออกตรวจสถำนที่ 

3. เจ้ำหน้ำที่รำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้อมให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพิจำรณำ 

4.เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้เจ้ำของผู้ขอรับใบอนุญำตเข้ำมำรับใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่สะสมอำหำร 

 

 ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ขอใบอนุญำต                          จ ำนวน    1   ฉบับ 
2. บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้จัดกำรหำก                      
   ไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญำต                                                           จ ำนวน    1   ฉบับ  
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ใช้ประกอบกิจกำร                                                       จ ำนวน   1   ฉบับ 
4. หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ                             
    ผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจกรณีท่ีผู้ขอรับไม่สำมำรถมำด ำเนินกำรด้วยตัวเอง    จ ำนวน   1   ฉบับ 
5. แผนที่ตั้งสถำนที่ประกอบกิจกำร (เอกสำรตำมกรณีขออนุญำตรำยใหม่-ใบอนุญำต 
   หรือใบแทนใบอนุญำตฉบับเดิม)                                                                 จ ำนวน  1   ฉบับ 
6. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตฯ 

1. หนังสือรับรอง/ใบอนุญำตเดิม                                                                   จ ำนวน   1  ฉบับ 
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจของ 
    ผู้ขอต่อใบอนุญำตฯ                                                                               จ ำนวน   1  ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์                                                                                    จ ำนวน   1  ฉบับ                                                                                      
4. เอกสำรอื่นที่เก่ียวข้อง  
 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 
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ที ่ พื้นที่ประกอบอาหาร ค่าธรรมเนียมฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

 อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรจัดตั้งสถำนที่

จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรในอำคำรหรือพ้ืนที่ใดซ่ึงมีพ้ืนที่ไม่

เกิน 200 ตำรำงเมตรและมิใช่เป็นกำรขำยของในตลำด 

 

1 พ้ืนที่ประกอบกำรไม่เกิน  10 ตำรำงเมตร 100 
2 พ้ืนที่ประกอบกำรตั้งแต่   11 ตำรำงเมตรแต่ไม่เกิน  20  ตำรำงเมตร 100 
3 พ้ืนที่ประกอบกำรตั้งแต่   21 ตำรำงเมตรแต่ไม่เกิน  50  ตำรำงเมตร 100 
4 พ้ืนที่ประกอบกำรตั้งแต่   51 ตำรำงเมตรแต่ไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร 400 
5 พ้ืนที่ประกอบกำรตั้งแต่ 101 ตำรำงเมตรแต่ไม่เกิน  200 ตำรำงเมตร 600 

 

 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง  โทรศัพท์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.samrong.com/                                               

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 35 

 

คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 872     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์: http://www.samrong.com/ 

 

ด้วยพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535  มำตรำ  43  มำตรำ 54  มำตรำ 55  มำตรำ 56   มำตรำ 63 และ

มำตรำ 65  ได้ก ำหนดให้ท้องถิ่นมีอ ำนำจ  ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ในกำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ

ในที่หรือทำงสำธำรณะ ประกอบกับ มำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.

2537 บัญญัติให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ จึงจ ำเป็นต้องตรำข้อบัญญัตินี้... 

  

 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญำตกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำง              งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ ส่วนกำรคลัง   

สำธำรณะ จะต้องยื่นค ำขอรับใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำน 

ท้องถิ่นตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขตำมข้อบัญญัติ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรงก ำหนด 

1.ผู้ขออนุญำตยื่นค ำขอต่อเจ้ำหน้ำที่พร้อม เอกสำรประกอบ 

2. เจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบเอกสำร 

3.เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้เจ้ำของผู้ขอรับใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำ  ในที่หรือทำงสำธำรณะ 

 

งานที่ให้บริการ              การขออนุญาตการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/
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 ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ 

1.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร/พนักงำน          

 รัฐวิสำหกิจของผู้ขอรับใบอนุญำต                                                              จ ำนวน  1   ฉบับ     

2.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของผู้รับใบอนุญำต                                                     จ ำนวน  1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วยจ ำหน่ำยอำหำร                         จ ำนวน  1  ฉบับ 

4.รูปถ่ำยหน้ำตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นด ำขนำด 1 x 1 นิ้ว      

 ของผู้ขอรับใบอนุญำต และผู้ช่วยจ ำหน่ำยจ ำนวนท่ำนละ 2 รูป                            จ ำนวน  1  ฉบับ        

5.ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                                 จ ำนวน  1  ฉบับ 

6.เอกสำรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ 

1.ใบอนุญำตเดิม                                                                                   จ ำนวน   1  ฉบับ 

2.บัตรสุขลักษณะประจ ำตัวเดิม ของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วยจ ำหน่ำย                จ ำนวน   1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้ช่วยจ ำหน่ำยอำหำรและผู้ปรุงอำหำร         จ ำนวน   1  ฉบับ 

4.รูปถ่ำยหน้ำตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด 1 x 1 นิ้ว                    

ของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วยจ ำหน่ำย จ ำนวนท่ำนละ 2 รูป                             จ ำนวน   1  ฉบับ       

5.ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                                 จ ำนวน   1  ฉบับ 

6.เอกสำรอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 
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ที ่ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่ 

หรือทางสาธารณะ 

จ านวนเงิน (บาท) 

1 จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติฉบับละ 500 
2 จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรเร่ขำยฉบับละ 50 
3 กำรต่ออำยุใบอนุญำตให้เป็นไปตำมอัตรำ (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี  

 

 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง โทรศัพท์: 0 44  938 – 873 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.samrong.com/ 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 872     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์: http://www.samrong.com/ 

 

 

ผู้มีหน้ำที่จดทะเบียนพำณิชย์ คือ บุคคลธรรมดำคนเดียว หรือหลำยคน (ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้ง

นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีมำตั้งส ำนักงำนสำขำในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจกำร อันเป็นพำณิชย์

กิจตำมท่ีกระทรวงพำณิชย์ก ำหนด 

 
  

 
 

• กำรจดทะเบียนพำณิชย์ต้องมีสถำนที่ตั้งอยู่ในเขต                     งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ ส่วนกำรคลัง  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง ภำยใน 30 วัน  

นับแต่วันที่ประกอบกิจกำร/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจกำร 

1.ผู้ประกอบกำรกรอกรำยกำรตำมแบบ ทพ. และยื่นค ำขอ  ต่อเจ้ำหน้ำที่/นำยทะเบียน 

2.เจ้ำหน้ำที่ / นำยทะเบียนตรวจค ำขอ และ  หลักฐำนต่ำงๆ 

3.ผู้ประกอบกำรรับใบส ำคัญทะเบียนพำณิชย์   และช ำระคำ่ธรรมเนียม 

งานที่ให้บริการ               การจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/
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ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่น 

1) ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์(แบบ ทพ.)                                                      จ ำนวน    1   ฉบับ                                   
2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบพำณิชยกิจ                              จ ำนวน   1   ฉบับ 
3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ประกอบพำณิชยกิจ                                           จ ำนวน   1   ฉบับ 
4) กรณีผู้ประกอบพำณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้ำบ้ำนให้แนบเอกสำรเพ่ิมเติมดังนี้ 
• หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหม่                               จ ำนวน   1   ฉบับ 
• ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน  
  หรือส ำเนำสัญญำเช่ำ                                                                          จ ำนวน   1   ฉบับ  
• แผนที่แสดงสถำนที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่ส ำคัญ 
  บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป                                                                    จ ำนวน   1   ฉบับ  
5) กรณีมอบอ ำนำจ หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
  และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ ผู้มอบอ ำนำจ                                                 จ ำนวน   1   ฉบับ 
6) กรณีประกอบพำณิชยกิจกำรขำยหรือให้เช่ำแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เฉพำะที่เกี่ยวกับกำรบันเทิง ให้ส่งส ำเนำหนังสืออนุญำตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ ำหน่ำยหรือให้เช่ำสินค้ำ
ดังกล่ำวจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ของสินค้ำ ที่ขำยหรือให้เช่ำ 
7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพำณิชยกิจให้น ำใบทะเบียนพำณิชย์มำด้วย 
• กรอกค ำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสำรต่อเจ้ำหน้ำที่/นำยทะเบียนพำณิชย์ 
• เจ้ำหน้ำที่/นำยทะเบียนพำณิชย์ตรวจ พิจำรณำ ออกเลขรับ 
• เจ้ำหน้ำที่/นำยทะเบียนพำณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 
• เจ้ำหน้ำที่/นำยทะเบียนพำณิชย์จัดท ำใบทะเบียนพำณิชย์ พร้อมจ่ำยใบทะเบียนพำณิชย์เป็นอันเสร็จขั้นตอน 
 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 
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ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ตั้งใหม่ 50 

2 ค ำขอยกเลิกทะเบียนพำณิชย์ 20 
3 ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำร 20 
4 ค ำร้องขอรับใบแทน 30 
5 ค ำร้องขอรับรองส ำเนำ 30 

 

 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส่วนกำรคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง   โทรศัพท์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.samrong.com/ 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/


คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 43 

 

 

 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.ส ำนักงำนปลัดฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง           วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกำยน ) 

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 873     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์: http://www.samrong.com/ 

 

 

1.สัญชำติไทย 

2.มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง (ตำมทะเบียนบ้ำน) 

3.เป็นผู้ที่มีอำยุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบัน อำยุ 59 ปีบริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลำคม) 

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้รับ 

เงินบ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

5.กรณีที่ผู้สูงอำยุไม่สำมำรถมำลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค ำร้องขอได้ โดยให้ผู้รับมอบ

อ ำนำจติดต่อที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง  พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 

 
  

 
 

1.ผู้สูงอำยุ ยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้สูงอำยุ             ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 
2.เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร,คุณสมบัติ  
3.เสนอคณะผู้บริหำร 

งานที่ให้บริการ                  การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ         งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/
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ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

1.บัตรประจ ำตัวประชำชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย          จ ำนวน   1  ฉบับ 

  พร้อมส ำเนำ 

2.ทะเบียนบ้ำน  พร้อมส ำเนำ                                                                   จ ำนวน   1  ฉบับ 

3.สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมส ำเนำ (เฉพำะหน้ำที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)   

  ส ำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิกำร ผ่ำนธนำคำร                                     จ ำนวน   1  ฉบับ 

 
 

 ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง โทรศัพท์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.samrong.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/
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                                                                                   ทะเบียนเลขท่ี......................../......... 

แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ................ 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้สูงอำยุ 

เขียนที.่................................................      

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

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

เกิดวันที่....................เดือน..............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สญัชาติ             มีชือ่อยู่ในส าเนาทะเบียน
บ้านเลขท่ี...................หมู่ที/่ชุมชน......................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................ต าบล/แขวง             ....อ าเภอ/
เขต                   จังหวัด .........................      รหัสไปรษณีย์               โทรศัพท์....................................................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอ  ---- 

สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อื่นๆ................................. 

อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท 

ข้อมูลทั่วไป :  สถำนภำพกำรรับสวัสดิกำรของรฐั 

 ไม่ได้รับการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 

 ย้ายภูมลิ าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยยา้ยมาจาก (ระบุที่
อยู่เดิม.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.................  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก  1 วิธี) 

  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดร้ับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธ ิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

 

 

พร้อมแนบเอกสำร ดังน้ี 

เฉพำะกรณีผู้สูงอำยุมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำย่ืนค ำขอลงทะเบียนแทน 

ผู้ยื่นค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจ เก่ียวข้องเป็น.....................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอ
ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ)  .................................................................................................เลขประจ าตัว
ประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

---- ที่อยู่
......................................................................................... 

.........................................................................โทรศัพท์................................................................................................. 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย    ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุผ่านธนาคาร) 

  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ีคุณสมบัตคิรบถ้วน ไม่ไดเ้ป็นผูร้บับ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดอืนจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองวา่ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

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

                 ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                 เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 
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ควำมเห็นเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ

          ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 

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

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

----   

  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน   

  เป็นผู้ที่ขาดคณุสมบัต ิเนื่องจาก 

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

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

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

จ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบยีน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล........................ 

        คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิด้ตรวจสอบ
แล้ว มีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบยีน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 

 

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

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

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

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

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

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

ค ำสั่ง 

           รับลงทะเบียน    ไม่รับลงทะเบียน    อื่นๆ................................................................................................... 

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

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล...................................... 

วัน/เดือน/ปี............................................. 

 (ตัดตามรอยเส้นประ ใหผู้้สูงอายทุี่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                                                                          

ผู้สูงอายุ  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่..................... 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 

  การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...........    โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม ..............  ถึงเดือนกันยายน ................  ในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน  กรณี

ผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาท่ีไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ............. ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน ..............) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค า

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้
ต่อเนื่อง                                            

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

          เจ้าหน้าที่ผู้รบัลงทะเบียน 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.ส ำนักงำนปลัดฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกำยน ) 

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 873     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์: http://www.samrong.com/ 

 

 

1.มีสัญชำติไทย 

2.มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง  (ตำมทะเบียนบ้ำน) 

3.มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ 

5.กรณีที่ผู้พิกำรไม่สำมำรถมำลงทะเบียนด้วยตนเองได้  มอบอ ำนำจให้ผู้ดูแลคนพิกำรยื่นค ำร้องขอแทน  แต่ต้องน ำ

หลักฐำนของคนพิกำรและคนดูแลคนพิกำรไปแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ 

 

  
 

1.ผู้พิกำร ยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้พิกำร               ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 

2.เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร,คุณสมบัติ  

3.เสนอคณะผู้บริหำร 

 

งานที่ให้บริการ                การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ       งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/
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ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

 

1.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้พิกำร                       จ ำนวน   1  ชุด 

2.ใบรับรองควำมพิกำรจำกแพทย์                                                                 จ ำนวน   1  ชุด 

3.รูปถ่ำยผู้พิกำร 1 นิ้ว                                                                              จ ำนวน   1  รูป 

4.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ดูแล                        จ ำนวน   1  ชุด 

5.สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมส ำเนำ (เฉพำะหน้ำที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)  

ส ำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิกำร ผ่ำนธนำคำร                                         จ ำนวน   1  ฉบับ 

 
 

 ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

 
 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง โทรศัพท์: 0 44  938 – 873 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.samrong.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/
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ทะเบียนเลขที่................../................ 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ........... 

 

 

 

 

ข้อมูลคนพิการ 

เขียนที่........................................................... 

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

ค ำน ำหน้ำนำม   เด็กชำย   เด็กหญิง   นำย   นำง   นำงสำว   อื่น  ๆ(ระบุ)......................... 

ช่ือ............................................................นำมสกลุ.................................................................... 
เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อำยุ..................ปี สัญชำติ........................ มีช่ืออยู่ในส ำเนำทะเบยีน
บ้ำนเลขท่ี...............หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ต ำบล         อ ำเภอ       . จังหวัด          รหัส
ไปรษณีย์.............โทรศัพท์....................  
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้พิกำรที่ยื่นค ำขอ ----  

ประเภทความพิการ         ควำมพิกำรทำงกำรเห็น          ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ                             
   ควำมพิกำรทำงกำรไดย้ินหรือสือ่ควำมหมำย        ควำมพิกำรทำงกำรเรยีนรู้      ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย      
   ควำมพิกำรทำงออทิสติก        ควำมพิกำรทำงจติใจหรือพฤติกรรม       พิกำรซ้ ำซ้อน      ไมร่ะบุควำมพิกำร 
สถานภาพ    โสด       สมรส      หม้ำย      หย่ำร้ำง      แยกกันอยู่      อื่น ๆ........... 
บุคคลอ้ำงอิงที่สำมำรถติดต่อได้ .............................................................................โทรศัพท์.................................................................. 

ข้อมูลทั่วไป : สถำนภำพรับสวัสดิกำรภำครัฐ    
  ยังไม่เคยได้รับกำรสงเครำะหเ์บีย้ยังชีพ    เคยได้รบั(ย้ำยภูมลิ ำเนำ)เข้ำมำอยู่ใหม่ เมื่อ............................  ได้รับกำรสงเครำะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ      ไดร้ับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   อื่น  ๆ(ระบุ)........ 
 ไม่สำมำรถใช้ชีวิตประจ ำวันด้วยตนเอง     มีรำยได้ไมเ่พียงพอแก่กำรยังชีพ   ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได ้
 มีอำชีพ (ระบุ)...................................................... รำยได้ต่อเดือน(ระบุ)................................บำท 
มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ...............   โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลอืก 1 วิธี)  

  รับเงินสดด้วยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูม้ิสิทธิ 
  โอนเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มสีิทธิ   โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบคุคลทีไ่ด้รบัมอบอ ำนำจจำกผูม้ีสิทธิ 

   ธนำคำร.........................................................ช่ือบัญชี...........................................................เลขที่บัญชี    ……………………………………………………………… 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบยีนแทน : ผู้ยื่นค ำขอฯ แทนตำมหนังสือมอบอ ำนำจ เกี่ยวข้องกับคน

พิกำรที่ขอข้ึนทะเบียน โดยเป็น  บิดำ - มำรดำ   บุตร   สำมี- ภรรยำ   พี่น้อง   ผู้ดูแลคนพิกำร   อื่น  ๆ ..........................ลงทะเบียน

ช่ือ – สกุล (ผูร้ับมอบอ ำนำจ).....................................................................................เลขประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 

---- ที่อยู่..............................................................โทรศัพท์.......................................... 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 53 

 

 

พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนพิกำร หรือส ำเนำบัตรอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย     ส ำเนำทะเบียนบำ้น  

  ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกธนำคำร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบีย้ควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงินผำ่นธนำคำร) 

  หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ (ในกรณียื่นค ำขอฯแทน) 

 ข้ำพเจ้ำ ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน ไมไ่ด้เป็นผูร้ับบ ำนำญหรือสวสัดิกำรเป็นรำยเดือนจำก 

หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงตน้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

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

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

                    ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำขอ                            เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับลงทะเบยีน 

หมำยเหตุ  ให้ขีดฆ่ำข้อควำมทีไ่มต่้องกำรออก   และท ำเครื่องหมำย   ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ตอ้งกำร 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมกำรตรวจสอบคณุสมบัติ 

 ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของนำย/นำง/นำงสำว/…………….............. 

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

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 

---- แล้ว 

  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน     เป็นผู้ที่ขำดคณุสมบัต ิ

เนื่องจำก............................................................................................ 

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

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

     เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล........................... 

          คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัตไิด้ตรวจสอบ

แล้วมีควำมเห็นดังนี ้

  สมควรรับลงทะเบยีน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 

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

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

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

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

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

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

ค าสั่ง 

  รับลงทะเบียน     ไม่รบัลงทะเบียน     อื่น ๆ .................................................................................... 

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

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล............................. 

วัน/เดือน/ปี............................................ 

 

 

 

ยื่นแบบค ำขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.............................เดือน......................................พ.ศ....................................... 

 กำรลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ............โดยจะไดร้ับเงินเบี้ยควำมพิกำรตั้งแต่

เดือนตุลำคม ...........   ถึง เดือนกันยำยน .............  ในอัตรำเดือนละ 800 บำท กรณีคนพิการย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ท่ีอื่น (ต้ังแต่วันที่ 

1 ธันวาคม ............. ถึง 30 พฤศจิกายน ........... ) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายใน  เดือนพฤศจิกายน............... เพื่อรักษำสิทธิให้ต่อเนื่องในกำรรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 

        

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

                           เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับลงทะเบยีน 

ตัดตามเส้นประใหค้นพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.ส ำนักงำนปลัดฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง           วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873              (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 873     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์ http://www.samrong.com/ 

 

 

 

1.ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย สถำนพยำบำลของรัฐยืนยัน

ว่ำป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 

2.ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 

3.กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สำมำรถเดินทำงมำยื่นค ำร้องด้วยตนเอง อำจมอบอ ำนำจให้ผู้อุปกำระมำด ำเนินกำรแทนได้ 

 
  

 
 

1.ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียน                  ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 
2.เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร,คุณสมบัติ   
3.เสนอคณะผู้บริหำร 
 
 
 

งานที่ให้บริการ                การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ        งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/
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ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

 

1.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน                                                            จ ำนวน    1   ฉบับ 

2.ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ป่วยเอดส์                                                       จ ำนวน    1   ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย์                                                                              จ ำนวน    1   ฉบับ 

 
 

 ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

 
 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง   โทรศัพท ์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ http://www.samrong.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/
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แบบค ำขอรบักำรสงเครำะห ์

ล ำดบัที่............./..............           วันที่...........เดอืน...........................พ.ศ. .............. 

เรียน  นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล................................. 

 ด้วย..................................................เลขประจ ำตวัประชำชน........................................ 

เกดิวันที่........เดอืน............................พ.ศ............ อำยุ............ ปี มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้ำนเลขที่...............

ถนน…..........................    ตรอก/ซอย............................. หมู่ที่.............. ต ำบล....................   อ ำเภอ.....................    

จังหวัด..................   รหัสไปรษณยี์...............  ขอแจ้งควำมประสงคข์อรับเงนิสงเครำะห์  เพ่ือกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส ์โดย

ขอให้รำยละเอยีดเพ่ิมเตมิ ดงันี้  

                      1. ที่พักอำศัย ( )  เป็นของตนเอง และมลีักษณะ ( ) ช ำรดุทรดุโทรม ( ) ช ำรดุทรดุโทรมบำงส่วน ( )  

มั่นคงถำวร    ( )  เป็นของ...............................................เกี่ยวข้องเป็น.................................................... 

  2 . ที่พักอำศัยอยู่ห่ำงจำกบ้ำนหลังที่ใกล้ที่สดุเป็นระทำง...........................สำมำรถเดนิทำงได้ 

( )  สะดวก   ( )  ล ำบำก  เนื่องจำก .......................................................................... อยู่ห่ำงจำกชุมชน/หมู่บ้ำนเป็น

ระยะทำง...................................สำมำรถเดนิทำงได้ ( )  สะดวก   ( )  ล ำบำก  เนื่องจำก.............................................. 

อยู่ห่ำงจำกหน่วยบริกำรของรัฐที่ใกล้ที่สดุเป็นระยะทำง................สำมำรถเดนิทำงได้  ( )  สะดวก   ( )  ล ำบำก  

เนื่องจำก  ................................................................................................... 

  3. กำรพักอำศัย ( )  อยู่เพียงล ำพัง  เนื่องจำก......................................มำประมำณ.......................... 

( )  พักอำศัยกบั ...................รวม .........คน เป็นผู้สำมำรถประกอบอำชีพได้จ ำนวน.........คน มรีำยได้รวม.........บำท/

เดอืน   ผู้ที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้เนื่องจำก

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

   4. รำยได้ – รำยจ่ำย  มรีำยได้รวม................บำท/เดอืน  แหล่งที่มำของรำยได้................................ 

น ำไปใช้จ่ำยเป็นค่ำ............................................................................................................. 

บุคคลที่สำมำรถตดิต่อได้................................................................สถำนที่ตดิต่อเลขที่.......................... 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมู่ที่.................ต ำบล.................................. 

อ ำเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณยี์............................................. 

โทรศัพท.์........................โทรสำร.........................................เกี่ยวข้องเป็น...........................................  

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำถ้อยค ำที่ให้ข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร     

         ................................................  ผู้ให้ถ้อยค ำ 

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

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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หนงัสือแสดงควำมประสงคใ์นกำรรบัเงินสงเครำะห ์

                                                   เขยีนที่..........................................................    

 

   วันที่............เดอืน.......................พ.ศ. ............. 

    

เรียน นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล...................................... 

   ตำมที่มีกำรอนุมัติให้ข้ำพเจ้ำ.................................................................เป็นผู้ มีสิทธิได้รับกำร

สงเครำะห์เงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพ.......................................................ล ำดบัที่...................นั้น 

  ข้ำพเจ้ำขอแจ้งควำมประสงคใ์นกำรรับเงินสงเครำะห์  ดงันี้  

             ( ) เป็นเงินสด 

                        ( ) โอนเข้ำบญัชีเงนิฝำกธนำคำร.............................สำขำ................................. 

              เลขที่บญัชี..................................................................... 

 

      จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

 

ขอแสดงควำมนับถอื 

 

    (...................................................) 
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หนงัสือมอบอ ำนำจ 

 

                                                   เขียนที่..........................................................    

   วันที่............เดือน.......................พ.ศ. ............. 

    

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล...................................... 

                    ข้ำพเจ้ำ..................................................ขอมอบอ ำนำจให้...........................................เลขประจ ำตัว

ประชำชน......................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี.............ถนน........................ ตรอก/ซอย....................หมู่ที่.......... 

ต ำบล………………..  อ ำเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… รหัสไปรษณีย์…………… โทรศัพท์........................        

โทรสำร......................... เกี่ยวพันเป็น..................................เป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนข้ำพเจ้ำในกิจกำรใดกิจกำร

หนึ่งดังต่อไปนี้  และให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้กระท ำเองทุกประกำร 

  ( ) แจ้งควำมประสงค์ขอรับกำรสงเครำะห์เงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

  ( ) แจ้งควำมประสงค์ในกำรรับเงินสงเครำะห์ 

            โดยให้จ่ำยให้แก่....................................................................................... 

             ( ) เป็นเงินสด 

   ( ) โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร...................................สำขำ....................................  

      เลขที่บัญชี......................................... ................................................ 

   ( ) แจ้งยืนยันควำมประสงค์จะขอรับเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพต่อไป 

ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอ ำนำจ 

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

ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบอ ำนำจ  

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

                                          ลงชื่อ............................................................พยำน 

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

                                          ลงชื่อ............................................................พยำน 

     (...........................................................) 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

1.กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์: 0 44  938 - 873     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
โทรสำร : 0 44  938 - 872     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
เวบ็ไซต ์: http://www.samrong.com/ 

 
 

ผู้ใดประสงค์จะท ำกำรขุดดินโดยมีควำมลึกจำกระดบัพื้นดินเกินสำมเมตร หรือมีพื้นที่ปำกบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นเมตร หรือมี
ควำมลึกหรือพื้นที่ตำมที่เจำ้พนกังำนท้องถิ่นประกำศก ำหนด ให้แจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ก ำหนดโดยยืน่เอกสำรแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
            (1) แผนผงับริเวณที่ประสงค์จะท ำกำรขุดดิน 
            (2) แผนผงัแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้ำงเคียง 
            (3) รำยกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ 6 
            (4) วิธีกำรขุดดินและกำรขนดิน 
            (5) ระยะเวลำท ำกำรขุดดิน 
            (6) ชื่อผู้ควบคุมงำนซึง่จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
            (7) ที่ตั้งส ำนักงำนของผู้แจ้ง 
            (8) ภำระผูกพันต่ำงๆที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเก่ียวกับที่ดินที่จะท ำกำรขุดดิน 
            (9) เอกสำรและรำยละเอียดอื่นๆที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
            ถ้ำผู้แจ้งไดด้ ำเนนิกำรตำมที่ระบไุว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตำมแบบที่
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดเพื่อเป็นหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผู้นั้นภำยในเจ็ดวันนับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเร่ิมต้นท ำ
กำรขุดดินตำมทีไ่ด้แจ้งไว้ไดต้ั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
            ถ้ำกำรแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิน่แจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภำยในเจ็ดวันนบัแต่วันที่มีกำรแจ้ง
ตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภำยในเจ็ดวันนับแต่วนัที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิน่ ให้เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกค ำสั่งให้กำรแจ้งคำมวรรคหนึ่งเปน็อันสิ้นผล  
            ถ้ำผู้แจ้งได้แกไ้ขให้ถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมวรรคสำม ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
ภำยในสำมวันนับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งที่ถูกต้อง  
            ผู้ได้รับใบแจง้ต้องเสียค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
 

งานที่ให้บริการ                     การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

http://www.khamtaleso.com/
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1.เขยีนค ำขออนุญำตขุดดิน                                                 กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 
2.เขียนใบแจ้งกำรขุดดิน (แบบ ด.1) พ.ร.บ.กำรขุดดิน 
  และถมดิน พ.ศ. 2543 
3.ยื่นเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ พร้อมลงลำยมือชื่อ 
  รับรองส ำเนำถูกต้อง 
4.ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
5.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนที่ ที่ขออนุญำตขุดดิน 
6.ออกใบแจ้งกำรขุดดิน (แบบ ด.2 ) 
7.ผู้ขออนุญำตรับใบแจ้งกำรขุดดิน พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียม 
 

 รวมระยะในกำรพิจำรณำออกใบอนุญำตรวม 5 วัน  แยกเป็น 
1.ขั้นตอนในกำรตรวจสถำนที่ขุดดิน ระยะเวลำ 1 วัน 
2.ขั้นตอนในกำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนตำงๆ ใน กำรพิจำรณำใบอนุญำต ระยะเวลำ 2 วัน  
3.ขั้นตอนในกำรตรวจสอบแบบแปลน ตำงๆ ระยะเวลำ 1 วัน 
4.ขั้นตอนในกำรออกใบอนุญำต ระยะเวลำ 1 วัน  
 

 

1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้รับแจ้ง       จ ำนวน  2  ฉบับ 
2. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้แจ้ง       จ ำนวน  2  ฉบับ 
3. หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีที่มอบให้บุคคลอ่ืนแจ้งแทน)    จ ำนวน  2  ฉบับ 
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน)  จ ำนวน  2  ฉบับ 
5. ส ำเนำบัตรประชำชนของเจ้ำของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน)  จ ำนวน  2  ฉบับ 
6. หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดิน (กรณีให้บุคคลอ่ืนขุดดิน)    จ ำนวน  2  ฉบับ 
7. ส ำเนำเอกสำรสิทธิ์ในที่ดินที่ขุดดิน      จ ำนวน  2  ฉบับ 
8. แผนผังบริเวณ        จ ำนวน  2  ฉบับ 
9. แบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน     จ ำนวน  2  ฉบับ 
10. ส ำเนำรำยกำรค ำนวณ (กำรป้องกันกำรพังทลำยของดิน)    จ ำนวน  2  ฉบับ 
11. เอกสำรแสดงวิธีกำรขุดดิน       จ ำนวน  2  ฉบับ 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
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ค่ำธรรมเนียมขุดดิน  500  บำท 

 
 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง โทรศัพท์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.samrong.com/ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
    
 

 

 
      
 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/
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แบบ  ขถด.1 

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เลขท่ีรับ                                     . 
วันท่ี                                          . 
ลงช่ือ                            ผู้รับค ำขอ 
      (                              ) 

      

เขียนที่                                                          . 
วันที่              เดือน                        พ.ศ.             . 

          ข้ำพเจ้ำ                                                                     เจ้ำของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 
            เป็นบุคคลธรรมดำ  อยู่บ้ำนเลขท่ี                ตรอก/ซอย                      ถนน                       . 
หมู่ที ่              ต ำบล/แขวง                       อ ำเภอ/เขต                            จังหวัด                         . 
 

            เป็นนิติบุคคลประเภท                                       จดทะเบียนเมื่อ                                   . 
เลขทะเบียน                                                    มสี ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี                                        . 
ตรอก/ซอย                                              ถนน                                       หมู่ที ่                      . 
ต ำบล/แขวง                              อ ำเภอ/เขต                                 .จังหวัด                                 . 
โดย                                                                                       ผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง 
อยู่บ้ำนเลขท่ี                            ตรอก/ซอย                                   ถนน                                    . 
หมู่ที ่             ต ำบล/แขวง                       อ ำเภอ/เขต                             จังหวัด                         . 
          มีควำมประสงค์จะท ำกำร  ขุดดิน/ถมดิน  จึงขอแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
          ข้อ  1  ท ำกำรขุดดิน/ถมดิน  ณ                                      ตรอก/ซอย    ถนน                       .... .                                                            
หมู่ที.่.....................ต ำบล/แขวง......................................อ ำเภอ/เขต..............................จงัหวัด .................................                                                                        
ในโฉนดที่ดิน  เลขที่/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1  เลขที่/อ่ืน ๆ ..............................................................................................                                     
.เป็นที่ดินของ .................................................................................................... ..........................................................                                                                                                                          
         ข้อ  2  ท ำกำรขุดดิน/ถมดิน  โดยมีควำมลึก/ควำมสูง  จำกระดับดินเดิม                                    เมตร 
พ้ืนที่............................................ตำรำงเมตร  เพ่ือใช้เป็น.............................................โดยมีสิ่ งก่อสร้ำงข้ำงเคียงดังนี้ 
          ทิศเหนือ..............................................................  หำ่งจำกบ่อดิน/เนินดิน......................................เมตร 
          ทิศใต้..................................................................  หำ่งจำกบ่อดิน/เนินดิน.............................. .........เมตร 
          ทิศตะวันออก                                      .         ห่ำงจำกบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
          ทิศตะวันตก                                        .                                        ห่ำงจำกบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
 

        ข้อ 3  โดยมี .................................................................เลขทะเบียน........................................ผู้ค วบคุมงำน 
        ข้อ 4  ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน.....................วัน  โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันที่............................................ 
เดือน...................................พ.ศ............................และจะแล้วเสร็จวันที่.................เดือน............ .....พ.ศ...................... 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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2/ข้อ  5….. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
          ข้อ  5  พร้อมหนังสือฉบับนี้  ข้ำพเจ้ำ  ได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว  คือ 
            แผนผังบริเวณท่ีจะท ำกำรขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและท่ีดินบริเวณข้ำงเคียง  
พร้อมทั้งวิธีกำรขุดดินหรือถมดิน  และกำรรมดิน  จ ำนวน                      ชุด  ชุดละ                      แผ่น 
            รำยกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ  6  แห่งพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
และถมดิน  พ.ศ.2543 
     

            ภำระผูกพันต่ำงๆ  ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับท่ีดินที่จะท ำกำรขุดดิน/ถมดิน 
            ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว   
จ ำนวน                 ฉบับ 
            ส ำเนำหนังสือรับรองจำกกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งส ำนักงำน และผู้มี
อ ำนำจ   ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงำนซึ่งมีอ ำนำจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
            ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้จัดกำรหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว 
จ ำนวน                     ฉบับ  (กรณีที่นิตบิุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
            หนังสือแสดงควำมเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  และส ำเนำทะเบียนบ้ำน       
ของตัวแทนผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  (กรณีมีกำรมอบอ ำนำจใหผู้้อื่นแจ้งแทน) 
            รำยกำรค ำนวณ  1  ชุด  จ ำนวน                         แผ่น 
            หนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ออกแบบและค ำนวณกำรขุดดิน/ถมดิน  จ ำนวน                     ฉบับ  พร้อม
ทั้งส ำเนำบัตรอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว จ ำนวน                 
ฉบับ   (กรณีที่งำนมลีักษณะ  ขนำด  อยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคมุ) 
            ส ำเนำโฉนดที่ดิน  เลขที่/ น.ส.3  เลขที่/ ส.ค.1 เลขท่ี                                                            
ที่จะท ำกำรขุดดิน/ถมดิน ขนำดเท่ำต้นฉบับจริง  ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว  จ ำนวน                     ฉบับ 
            หนังสือส ำเนำยินยอมของเจ้ำของที่ดิน  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำร 
จดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์  และผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้ำของที่ดิน  ที่หน่วยงำนซึ่งมี
อ ำนำจรับรอง  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้จัดกำรหรือผู้แทนนิติบุคคล  เจ้ำของ
ที่ดิน  ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้อง  จ ำนวน                            ฉบับ  (กรณีที่เป็นท่ีดินของบคุคลอื่น) 
            หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำนตำมข้อ  3  จ ำนวน                             ฉบับ 
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หมำยเหตุ                                                                      
(1)  ข้อควำมใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ      (2)  ใส่เครื่องหมำย    ในช่อง    ที่ต้องกำร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

            ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมงำน ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
จ ำนวน                    ฉบับ   (เฉพำะกรณีที่งำนมีลักษณะ  ขนำด  อยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคมุ) 
            เอกสำรและรำยละเอียด  อ่ืน ๆ                                                                                     
          ข้อ  6  ข้ำพเจ้ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย  ตำมกฎกระทรวงซึ่งออกตำมมำตรำ  10  แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
 
 

                                      (ลงชื่อ)                                               ผู้แจ้ง 
                                              (                                             ) 
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หนังสือยินยอมให้ด าเนินการขุดดิน/ถมดิน 
 

เขียนที่................................................................... 
 

วันที่......................เดือน................................พ.ศ.................    

ข้ำพเจ้ำ.............................................................ตั้งบ้ำนเรือนที่อยู่บ้ำนเลขที่......................หมู่ที่...................... 
ตรอก/ซอย...............................ต ำบล.................................อ ำเภอ...............................จังหวัด...... ................................ 
ยินยอมให้...........................................เข้ำด ำเนินกำรขุดดิน/ถมดินในที่ดิน..............................เลขที่.................... ......... 
ดังกล่ำวได้โดยินยอมให้ท ำกำรขุดดิน/ถมดิน ในเนื้อที่......................................ตำรำงเมตร  มีขนำดที่ดิน  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ยำว...................................................เมตร  จด....................................................  
 ทิศใต้  ยำว...................................................เมตร  จด....................................................  
 ทิศตะวันออก ยำว...................................................เมตร  จด....................................................  
 ทิศตะวันตก ยำว...................................................เมตร  จด....................................................  
 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้.............................................................................ขุดดิน/ถมดินในที่ดินดังกล่ำวนี้ เพรำะ
เป็น.............................................................และได้แนบ................................................... ..................มำด้วยแล้ว 
(ถ้ำผู้ให้เช่ำให้แนบส ำเนำสัญญำเช่ำที่ดิน หรือถ้ำมีหนังสือแสดงสิทธิ์อย่ำงอ่ืนให้แนบมำด้วย) 
 พร้อมกันนี้ ข้ำพเจ้ำได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน ที่ยินยอมให้........................................................ 
ขุดดิน/ถมดินไว้หลังหนังสือนี้แล้ว 
 
     (ลงชื่อ).................................................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
              (............................................................) 
 

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

     (ลงชื่อ)..................................................................พยำน 
      (............................................................) 
 ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำลำยมือชื่อหรือลำยพิมพ์นิ้วมือข้ำงบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำมส ำเนำเอกสำรสิทธิ
ที่ดินดังกล่ำวข้ำงบนี้จริง 

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

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

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

ค าเตือน  หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี้ห้ามมีการขูด ขีด ลบ ฆ่า  ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือ 
  กรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการขีดฆ่านั้น เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 
*(ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่รับรองส าเนาแล้วประกอบด้วย  



คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 67 

 

 

บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ของ                                                                      โทร.                                 . 

ล ำดับที่ รำยกำร หมำยเหตุ 

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

ใบแจ้งกำรจุดดินหรือถมดิน  (แบบ  ขถด.1) 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แจ้ง   
ส ำเนำภำพถ่ำยโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขท่ี                                 . 
หนังสือยินยอมให้ขุดดิน/ถมดินในที่ดิน 
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ท ำรำยกำรค ำนวณ/
ออกแบบ 
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงำน  (แบบ ขถด.7) 
แบบแปลน  แผนผังบริเวณ  รำยกำรประกอบแบบ  จ ำนวน            ชุด 
รำยกำรค ำนวณควำมมั่นคงแข็งแรงโครงสร้ำง  จ ำนวน  1  ชุด 
หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนและผู้มีอ ำนำจลงนำม   
หนังสือมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นท ำกำรแทน 
หนังสือหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 
-  เท่ำฉบับจริง 
-  กรณีขุดดิน/ถมดินในที่ดินผู้อ่ืน 
-  กรณีท่ีงำนมีลักษณะ ขนำด อยู่ใน
ประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
พร้อมภำพถ่ำยใบอนุญำต 
-  กรณีนิติบุคคล 
-  ปิดอำกำรแสตมป์   30  บำท 

 

(ลงชื่อ)                                     ผู้แจ้ง 

                      (                                      ) 

 

(ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรับเอกสำร 

              (                                    ) 
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ตรา อบต.ส าโรง 

ใบรับแจ้งการขุดดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
เลขที่............../................... 
                                เจำ้พนักงำนท้องถิ่นได้รับแจ้งจำก......................................................................... ............. 
เจ้ำของที่ดิน/ผู้รับมอบอ ำนำจ  ว่ำมีควำมประสงค์จะท ำกำรขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง............................เมตร  พ้ืนที่ปำก
บ่อ/ดินถม………………ตำรำงเมตร  ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่..................................... หรือเอกสำร
สิทธิ์ 
ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่ำงอ่ืน.....…………………………….ที่ถนน……………………………………………………..………………………. 
หมู่ที่....................ต ำบล/แขวง...............................อ ำเภอ/เขต...................... .......จังหวัด............................................ 
ซึ่งอยู่ในเขตเทศบำลต ำบลหนองบัววง       โดย..........................................................………………...เป็นเจ้ำของที่ดิน   
ก ำหนดแล้วเสร็จ..............วัน  มี.......................................................................................เป็นผู้ออกแบบและค ำนวณ  
และ.........................................................................................เป็นผู้ควบคุมงำน  พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆแล้ว 
                    เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า 
                       1.    ไม่ถูกต้อง   ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภำยในเจ็ดวัน       นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้
แก้ไขจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น   หำกไม่สำมำรถแก้ไขภำยในก ำหนดจะเสียสิทธิ์กำรนับระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติตำมมำตรำ 17 วรรคหนึ่ง   โดยมีรำยกำรแก้ไข  
ดังนี้………………………….….…………………………………. 
……………........................................................................................................................ ............................................... 
                       2.  ถูกต้อง  ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท ำกำรขุดดิน/ถม ได้ตั้งแต่วันที่...........เดือน................พ.ศ……….
จนถึงวันที่.....................เดือน..................................พ.ศ……………….และได้รับค่ำธรรมเนียม…………............บำท 
ค่ำใช้จ่ำย..............บำท     รวมทั้งสิ้น..........…………...............บำท  (.....................................................................) 
   

ออกให้  ณ   วันที่..........เดือน................................................พ.ศ…………………….....                          
                                                                           

(ลงมือชื่อ)..................................................... 
                                                                                     (......................................................) 
                นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 
    1.ข้อควำมใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ 
    2.ใส่เครื่องหมำย  /  ในช่อง   
ค าเตือน    ผู้ขุดดิน/ถมดิน   หรือเจ้ำของที่ดินมีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                (1)   ตำมแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรำยกำรประกอบแบบแปลน 
                (2)   ตำมมำตรำ  19  มำตรำ  20  มำตรำ  21  และมำตรำ  25 
                (3)   ตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
                (4)   กำรฝ่ำฝืน  (1) –(3)  อำจมีโทษปรับ  โทษจ ำ  หรือท้ังจ ำทั้งปรับแล้วแต่กรณี 

 

ด.2 
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หนังสือมอบอ านาจ 
(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน   ให้บุคคลอ่ืนยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 

                                               
 ข้ำพเจ้ำ....................................................................................................... ................................... 
อยู่บ้ำนเลขท่ี.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................... 
หมู่ที่.................ต ำบล/แขวง..................................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................... 
ขอมอบอ ำนำจให้นำย.......................................................... ...................................................................................  
อยู่บ้ำนเลขท่ี..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................... 
หมู่ที่..........ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ ...................เป็นผู้น ำส่งใบแจ้งกำรขุดดิน/ถมดิน  หรือติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแจ้งกำรขุดดิน/ถมดินต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยให้ถือว่ำกำร
กระท ำใดๆตำมข้อควำมข้ำงต้นของนำย.............................................................................เสมือนหนึ่งเป็นกำรกระท ำ
ของข้ำพเจ้ำ 
 
 
                                                         (ลงชื่อ)..............................................ผู้มอบอ ำนำจ 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับมอบอ ำนำจ 
                                                                 (.............................................) 
                                                                                                           
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยำน 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยำน                                                                                                             
                                                                 (............................................) 
 
 
 

 

ติดอากร 

แสตมป์ 5 บาท 
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ด.5 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
                                   
  ข้ำพเจ้ำ..........................................................................................................................................  
อยู่บ้ำนเลขท่ี.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 
หมู่ที่....................ต ำบล/แขวง..............................อ ำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์............................... 
ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบียน...................... 
ตั้งแต่วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.................................... 
เป็นผู้ออกแบบและค ำนวณ/ผู้ควบคุมงำน  กำรขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง..........................................................เมตร  
พ้ืนที่ปำกบ่อ/ถมดิน...................ตำรำงเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที่.............................................. 
หรือเอกสำรสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่ำงอ่ืน...............................................................................................................  
ที่ถนน..............................หมู่ที.่...............ต ำบล/แขวง................................................อ ำเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด..........................ซึ่งอยู่ในเขต............................................................................................................................ 
ให้กับ............................................................................................................................................................................  
 
 
                                                   (ลงชื่อ)....................................................ผู้ออกแบบและค ำนวณ/ผู้ควบคมุงำน 

                                                             (.................................................) 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)......................................................ผู้แจ้ง 
                                                             (.................................................) 
 
 
                                                  (ลงชื่อ).....................................................พยำน 
                                                            (...................................................) 
 
 
                                                   (ลงชื่อ).....................................................พยำน 
                                                            (....................................................) 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873              (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 873     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์: http://www.samrong.com/ 

 

http://www.kknontat.com/ 
 

  ผู้ที่มีควำมประสงค์จะถมดินจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไข ดังนี้ 
1.ผู้ประกอบกำรเอกชน บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ที่มีเอกสำรจดทะเบียนประกอบที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
2.ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องมีสถำนที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์พร้อมที่จะด ำเนินกำร 
3.ผู้ประกอบกำรจะเสนอชื่อผู้ควบคุมงำน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ วุฒิกำรศึกษำไม่ต ำกว่ำระดับประกำศนียบัตร 
  วิชำชีพช่ำงโยธำหรือช่ำงก่อสร้ำง 
4.ผู้ขอรับใบอนุญำต จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเองทุกเรื่อง และรับผิดชอบออกค่ำใช้จ่ำยเองทั้งหมด 
5.ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ข้อตกลงเอกสำรหรือสัญญำที่ท ำไว้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 
  ทุกประกำร 
 
 

 

1.ขอรับค ำขออนุญำตจำกกองช่ำง                                     กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 
2.น ำเอกสำรตำมหลักฐำนยื่นประกอบค ำขออนุญำต 
3.น ำเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจสถำนที่ 
4.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหลักฐำน 
5.ออกใบอนุญำต 
6.ผู้ยื่นค ำขออนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียม 
  

งานที่ให้บริการ                     การแจ้งถมดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/
http://www.kknontat.com/
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1.ขั้นตอนในกำรตรวจสถำนสถำนที่ถมดิน    จ ำนวน  1  วัน 

2.ขั้นตอนในกำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนๆในกำรพิจำรณำใบอนุญำต จ ำนวน  1  วัน 

3.ขั้นตอนในกำรตรวจสอบแบบแปลนต่ำงๆ    จ ำนวน  2  วัน 

4.ขั้นตอนในกำรออกใบอนุญำต     จ ำนวน  1  วัน 

รวมระยะเวลำกำรพิจำรณำอนุญำต รวม 5 วัน 

 

 

 

1.แผนผังบริเวณท่ีจะท ำกำรถมดิน และแผนผังบริเวณที่แสดงเขตท่ีดิน และทีดินบริเวณข้ำงเคียง  
พร้อมทั้งวิธีกำรถมดิน        จ ำนวน  2  ฉบับ 
 2.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แจ้ง  จ ำนวน  2  ฉบับ 
 3.ส ำเนำหรือหนังสือกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีแจ้งเป็นนิติบุคคล)   จ ำนวน  2  ฉบับ 
 4.หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 (กรณีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)      จ ำนวน  2  ฉบับ 
 5.รำยกำรค ำนวณ       จ ำนวน  2  ฉบับ 
 6.หนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ออกแบบและค ำนวณกำรถมดิน พร้อมส ำเนำบัตรอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่งำนมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ) จ ำนวน 2  ฉบับ 
 7.ส ำเนำโฉนดที่ดินเลขที่ /น.ส.3 เลขท่ี /ส.ค.1 ที่จะท ำกำรถมดินถ่ำยส ำเนำ 
หน้ำหลังเท่ำฉบับจริง        จ ำนวน  2  ฉบับ 
 8.หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดิน ส ำเนำบัตรประจ ำประชำชน ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซึ่งแสดวัตถุประสงค์และผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล เจ้ำของที่ดินที่หน่วยงำนที่มีอ ำนำจส ำเนำบัตรบัตร
ประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้จัดกำรหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้ำของที่ดิน  จ ำนวน 2  ฉบับ 
 9.หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำนตำมข้อ 3 ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ควบคุม(เฉพำะกรณีที่งำนลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) จ ำนวน  2  ฉบับ 
 10.เอกสำรและรำยละเอียดอ่ืนๆ      จ ำนวน  2  ฉบับ 
 

 

ค่ำธรรมเนียมใบแจ้งกำรถมดิน  ฉบับละ 500  บำท 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม 
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ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง    โทรศัพท์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.samrong.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 873     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์: http://www.samrong.com/ 

 

 
 

 
(1) อำคำรอยู่อำศัยไม่เกินสองชั้นและมีพ้ืนที่อำคำรไม่ เกิน 150 ตำรำงเมตร 
(2) อำคำรเก็บผลผลิตทำงเกษตรที่มีพ้ืนที่อำคำรไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร 
(3) อำคำรเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร 
(4) รั้วก ำแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย 
(5) หอถังน้ ำที่มีควำมสูงไม่เกิน 6 เมตร 
ซึ่งจะก่อสร้ำงดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำย อำคำรภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองก่ี โดยไม่

ต้องยื่น แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลนและรำยกำรค ำนวณ เพียงแต่ยื่น “แผนผังบริเวณ” แสดงแนวเขต
ที่ดิน “แปลนพ้ืนชั้น ล่ำง” และท่ีตั้งของอำคำรโดยสังเขป - กรณีพ้ืนที่ของอำคำรไม่เกิน 150 ตำรำงเมตร ระยะเวลำ 
ณ ที่ท่ำกำร อบต.ไม่เกิน 7 วันท่ำกำร - กรณีพ้ืนที่ขออำคำรเกิน 150 ตำรำงเมตร อบต.ส่ง เรื่องให้โยธำจังหวัด
ตรวจสอบระยะเวลำไม่เกิน 30 วันท่ำกำร - ทั้งนี้ระยะเวลำด่ำเนินกำรทั้งหมด ไม่เกิน 45 วันท่ำ กำร  

หมายเหตุ - กรณีปลูกสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ำยอำคำรก่อนได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำน 
ท้องถิ่น (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) และต่อมำ ประสงค์จะได้ใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เจ้ำ พนักงำน
ท้องถิ่นอำจพิจำรณำไม่ออกใบอนุญำตให้ก็ได้ 

 
 
 
 

งานที่ให้บริการ                     การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

http://www.khamtaleso.com/
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1.ผู้ขออนุญำตยื่นค ำร้องขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร            กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 
ตำมแบบค ำขอ อนุญำตก่อสร้ำงอำคำร รื้อถอน ดัดแปลง  
(แบบ ข.1) พร้อมเอกสำร 
2.นำยตรวจ ตรวจสอบเอกสำรเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมือง  
และตรวจสอบสภำพสำธำรณะ  
3.นำยช่ำง/วิศวกรตรวจพิจำรณำแบบ  
4.เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจำรณำ ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  

 5.ออกใบอนุญำตก่อสร้ำง 
   

 

 ระยะเวลำกำรพิจำรณำออกใบอนุญำตรวม 2  วัน 

 

  

 

          1.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขออนุญำต   จ ำนวน  2  ฉบับ 
        2.ส ำเนำโฉนดที่ดินหน้ำ-หลัง พร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำ จ ำนวน 2  ฉบับ 
     3.กรณีผู้ขอ ไม่ใช่เจ้ำของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำง     จ ำนวน 2  ฉบับ        
     4.หนังสือรับรองของผู้ประกอบกำรวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและค ำนวณ โครงสร้ำง 
อำคำร  จ ำนวน  2  ฉบับ 
     5.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงำน สถำปัตยกรรม  
จ ำนวน  2  ฉบับ 
     6.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน พร้อมรำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง   
จ ำนวน  2  ฉบับ  
 
 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานทีต่้องใช้ 
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- ค่ำใบอนุญำตก่อสร้ำง   ฉบับละ   20  บำท                                                                 

- ค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจแบบแปลน (คิดตำมพ้ืนที่ของอำคำร) 

- อำคำรไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตำงค์ 

- อำคำรไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บำท 

- อำคำรสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บำท 

                - ป้ำย ตร.ม. ละ 4 บำท  
 
 
 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง โทรศัพท์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ : : http://www.khamtaleso.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มือส ำหรับประชำชน หนา้ 82 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 872                        ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์: : http://www.samrong.com/ 

 
 

 

 

กำรเคลื่อนย้ำยอำคำร ให้ยื่นค ำขออนุญำตตำมแบบ ข.2  พร้อมด้วยเอกสำรตำมที่ระบุไว้ในแบบ ข.2 ต่อเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นที่อำคำรนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่กำรเคลื่อนย้ำยอำคำรจำกท้องที่ที่ไม่อยู่ภำยใต้ข้อบังคับพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำรพ.ศ.  2522 ไปยังท้องที่ที่พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับให้ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในท้องที่ที่อำคำรนั้นจะย้ำยไปตั้งผู้ขอรับใบอนุญำตต้องแนบเอกสำรเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ตำมที่ระบุไว้ในแบบ ข.1 และ ข.2 จ ำนวนห้ำชุดพร้อมกับค ำขอส ำหรับกำรขอ
อนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรที่เป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ตำมมำตรำ 32 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะประกำศก ำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องแนบเอกสำรดังกล่ำว 
 
 

 

 

1.รับเรื่องขออนุญำต                                          กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 

2.ตรวจสอบเอกสำร 

3.ตรวจสอบสถำนที่ 

4.ออกใบอนุญำต   

 

 

งานที่ให้บริการ                     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/
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 ระยะเวลำกำรพิจำรณำออกใบอนุญำตรวม 2  วัน 

 

  

 

          1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขออนุญำต   จ ำนวน  2  ฉบับ 
        2. ส ำเนำโฉนดที่ดินหน้ำ-หลัง พร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำ จ ำนวน 2  ฉบับ 
     3. กรณีผู้ขอ ไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำง     จ ำนวน 2  ฉบับ        
     4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบกำรวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและค ำนวณ โครงสร้ำง 
อำคำร  จ ำนวน  2  ฉบับ 
     5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงำน สถำปัตยกรรม  
จ ำนวน  2  ฉบับ 
     6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน พร้อมรำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง   
จ ำนวน  2  ฉบับ 
 

 

ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตเคลื่อนย้ำย  10  บำท 

 
 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง โทรศัพท์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.samrong.com/ 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 873     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์: : http://www.samrong.com/ 

 
 

 

ใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร จะมีอำยุตำมท่ีก ำหนดไว้ในใบอนุญำตเท่ำนั้น 
ถ้ำผู้ได้รับใบอนุญำตมีควำมประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำตจะต้องยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นก่อนใบอนุญำตนั้นสิ้นอำยุ 

ถ้ำใบอนุญำตใดๆ ก็ตำมสูญหำย ให้แจ้งควำม แล้วน ำใบรับแจ้งควำมนั้นไปยื่นต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เพ่ือ
ขอใบแทนใบอนุญำตนั้น 

ถ้ำใบอนุญำตใดๆ ช ำรุดในสำระส ำคัญ ให้น ำใบอนุญำตที่ช ำรุดนั้นไปยื่นต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เพื่อขอใบ
แทนใบอนุญำตนั้น 

 

 

1.  แจ้งให้พนักงำนท้องถิ่นทรำบ โดยยื่นแบบฟอรม์ตำมที่            กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำร 
ขออนุญำต แต่ในกรณีนี้ผู้ออกแบบอำคำรทั้งวิศวกร และ 
สถำปนิก ต้องเป็นวุฒิวิศวกร และวุฒิสถำปนิก พร้อมท้ัง 
แจ้งวันเริ่มต้นและวันสิ้นสดุกำรด ำเนินกำรดังกลำ่ว 
2.  ช ำระค่ำธรรมเนียมเมื่อด ำเนินกำรตำม 1.และ 2. เรียบร้อย 
แล้ว เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะออกใบรับแจ้ง เพื่อเป็นหลักฐำนกำร 
แจ้งภำยในวันท่ีไดร้ับแจ้ง เมื่อเจ้ำของอำคำรได้รบัใบแจ้งแล้ว 
สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยำ้ย 
อำคำรได ้

งานที่ให้บริการ                     การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/
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 ระยะเวลำกำรพิจำรณำ  1 วัน 

 

  

 

 1. ส ำเนำบัตรประชำชน    พร้อมรับรองส ำเนำ                       จ ำนวน  1  ฉบับ 
 2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน    พร้อมรับรองส ำเนำ                       จ ำนวน  1  ฉบับ 
 3. ส ำเนำเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองส ำเนำ(ถ่ำยห้ำมย่อ หน้ำ-หลัง)                  จ ำนวน  1  ฉบับ 
 4. ใบอนุญำตฉบับจริง***                            จ ำนวน  1  ฉบับ 
 5. แบบแปลนที่ได้รับอนุญำตจำกอบต.                         จ ำนวน  1  ฉบับ 

***กรณีผู้ยื่นขอรับรองเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล                      จ ำนวน  1  ฉบับ 

 
 

1.ใบอนุญำตก่อสร้ำง                                                                   ฉบับละ  20  บำท 

2.ใบอนุญำตดัดแปลง                                                         ฉบับละ  10  บำท 

3.ใบอนุญำตรื้อถอน                                                           ฉบับละ  10  บำท 

4.ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำย                                                   ฉบับละ  10 บำท 

 
 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง   โทรศัพท์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.samrong.com/ 

 
 
 
 
 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873       (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 872      ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์: http://www.samrong.com/ 

 
 

 
ผู้ใดประสงค์จะท ำกำรขอใช้น้ ำประปำ ให้แจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด

โดยยื่นเอกสำรแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
            1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้รับแจ้ง 
           2.ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้แจ้ง 
      ถ้ำผู้แจ้งได้ด ำเนินกำรตำมท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้วทำงเจ้ำหน้ำที่จะด ำเนินกำรติดตั้งต่อไป 
ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยตำมที่ก ำหนดขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง  
 
 

 

 

1.เขียนค ำขออนุญำตใช้น้ ำประปำ                                         กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 
2.ยื่นเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ พร้อมลงรำยมือชื่อ 
  รับรองส ำเนำถูกต้อง 
3.ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
4.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนที่  
5.ท ำกำรติดตั้งมิเตอร์ประปำ 
 

งานที่ให้บริการ                     การแจ้งขออนุญาตใช้น้ าประปา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

http://www.khamtaleso.com/
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 รวมระยะในกำรพิจำรณำกำรขอใช้น้ ำประปำรวม 15 วัน แยกเป็น 

1.ขั้นตอนในกำรตรวจเอกสำร  ระยะเวลำ 1 วัน 

2.ขั้นตอนเข้ำตรวจสถำนที่ติดตั้ง ระยะเวลำ 2 วัน 

3.ขัน้ตอนติดตั้งมิเตอร์ใช้น้ ำประปำ 12 วัน 
 

 

 

1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้รับแจ้ง      จ ำนวน  2  ฉบับ 
2. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้แจ้ง      จ ำนวน  2  ฉบับ 

 
 
 

1.ธรรมเนียมแรกเข้ำ                                                                   จ ำนวน 100  บำท 

2.ค่ำติดตั้งมิเตอร์ (อุปกรณ์พร้อมค่ำแรง)                                           จ ำนวน 600 บำท 

 

 
 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง   โทรศัพท์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.samrong.com/ 
 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานทีต่้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/
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ค าร้องทั่วไป 

                           เขียนที่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 

                วันที่………..เดอืน...................................พ.ศ. ................... 
 

เรื่อง ..........................................................................................................  
 

เรียน นำยกองศ์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 
 

            ดว้ยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/น.ส.)................................นำมสกุล.............................................อำยุ...........ปีอยู่

บ้ำนเลขท่ี..............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย...................ถนน...........................ต ำบล/แขวง.................. ...........        

อ ำเภอ/เขต.....................จังหวัด................................หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้.............................. ... ขอ

ยื่นค ำร้องต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง ดังต่อไปนี้ 

 

 ด้วยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์.......................................................................................................................                                                                                                                                                                                 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

พร้อมนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำร (ถ้ำมี) ดังนี้ 

๑.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

๒.  ส ำเนำบัตรประชำชน 

  จึงเรียนมำได้โปรดพิจำรณำ 

                                                                            

                                                                         (ลงชื่อ).......................................................ผู้ยืนค ำร้อง                

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

 
 

 

 

 

 

เรียน     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 

- เพื่อโปรดพิจำรณำ 

 

ควำมเห็น........................................................................................... 

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

   

 

       
            ลงช่ือ................................................. 

        (นำยมงคล แมงกลำง) 

                   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 

ค ำสั่ง 

 อนุมัต ิ

มอบหมำย............................ด ำเนนิกำร 

 ไม่อนุมัติ  เนื่องจำก............................................ 
 

 

 

   
 

ลงช่ือ.................................................... 

     (นำยมงคล  ศรีบงกช) 

        นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 
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ใบสมัครขอใช้น้ าประปา 

กิจการประปา องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 
 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว..................................................นำมสกุล.................................................... 
อยู่บ้ำนเลขท่ี..........................หมู่........................... ต ำบลส ำโรง อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ 
ขอยื่นค ำร้องขอใช้น้ ำประปำ...................................................ณ บ้ำนเลขท่ี...........................หมู่......................... 
ต ำบลส ำโรง อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ 
 
 โดยข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่กิจกำรประปำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง ได้
ก ำหนดไว้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรพร้อมค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ดังนี้ 
 

1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   จ ำนวน  1 ฉบับ 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน     จ ำนวน  1 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (ลงชื่อ)................................................ 
        (..........................................) 
       วันที่..........เดือน........................พ.ศ............. 
 
 
 
หมำยเหตุ 1. ต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครขอใช้น้ ำประปำก่อนพร้อมจ่ำยเงินค่ำสมัครจึงจะมีสิทธิ์ต่อใช้น้ ำได้ 

 2. กำรใช้จ่ำยที่เหลือจำกกำรติดตั้งมิเตอร์ (ข้อ 4.6)เก็บไว้เป็นค่ำบ ำรุงรักษำกิจกำรประปำ 
3. อุปกรณ์กำรติดตั้งประกอบด้วยท่อพีวีซี/ข้อต่อพีวีซี/น้ ำยำประสำนท่อ/แกนฝังเกียว อ่ืนๆ 
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คูมือส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.ส ำนักงำนปลัดฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง           วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์: 0 44  938 - 873              (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 0 44  938 - 873     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต ์ http://www.samrong.com/ 

 

 

ประชำชนที่มีควำมประสงค์ขอรับบริกำรข้อมูลข่ำวสำร ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร

โดยมีควำมประสงค์ต่ำงๆ นั้น ให้ขอรับแบบค ำร้องได้ที่เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พร้อมทั้งกรอกรำยละเอียดและข้อมูลต่ำงๆ 

ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจะด ำเนินกำรต่อไป 

 
  

 
 

1.ติดต่อขอรับแบบค ำร้องขอข้อมูลข่ำวสำรได้ท่ีเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น      ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลส ำโรง 

2.กรอกรำยละเอียดและข้อมูลต่ำง ๆ ในแบบค ำร้อง  

  พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของกำรขอข้อมูลพร้อมแนบส ำเนำ  

  บัตรประชำชน /ใบขับข่ี หรือบัตรที่ จนท.ของรัฐออกให้พร้อม 

  รับรองส ำเนำให้เรียบร้อย 

3.เจ้ำหน้ำที่น ำค ำร้องไปเสนอต่อท่ำนปลัดและนำยก อบต. 

  เพ่ือพิจำรณำและอนุญำต  

4.เจ้ำหน้ำที่จะจัดเตรียมข้อมูลตำมค ำร้องที่ได้ขอมำให้ผู้มำขอรับบริกำร 

งานที่ให้บริการ                การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ       ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.khamtaleso.com/
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 ระยะเวลำไม่เกิน  3 วัน 

 

 

 

 

1.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน                                                            จ ำนวน    1   ฉบับ 

 
 

 ค่ำธรรมเนียมตำมระเบียบฯ 

 
 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง   โทรศัพท ์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ http://www.samrong.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.khamtaleso.com/
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์: 0 44  938 - 873              (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
โทรสำร : 0 44  938 - 873      ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
เวบ็ไซต ์: http://www.samrong.com/ 
 

 
 
ผู้ที่มีควำมเดือดร้อน ต้องกำรร้องทุกข์สำมำรถเขียนค ำร้อง พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่  หมำยเลขโทรศัพท์เพ่ือติดต่อกลับ 
ไว้ยังเจ้ำหน้ำที่ ที่ให้บริกำร ณ จุดบริกำรเบ็ดเสร็จจุดเดียว  (ONE STOP SERVICE ) หรือผ่ำนทำงเว็บไซต์ เพ่ือ
เจ้ำหน้ำทีผู่้รับผิดชอบจะด ำเนินกำรต่อไป 
 

 

 

 

1.เขียนค ำร้อง พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์         ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 
2.ยื่นค ำร้องไว้ยังเจ้ำหน้ำที่  ที่ให้บริกำร 
3.เสนอค ำร้องต่อผู้บริหำร  เพ่ือแจ้งเจ้ำหน้ำที่  
  หรือส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบ เช่น กองช่ำง 
  ส่วนกำรคลัง  ส ำนักงำนปลัดฯ ส่วนกำรศึกษำฯ 
  หรือ นิติกร เป็นต้น  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง  
4.รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้บริหำร  
   เพ่ือพิจำรณำสั่งกำรแก้ไขปัญหำ/ควำมเดือดร้อน  
5.ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ/ควำมเดือดร้อน 
6.แจ้งตอบผลกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำ/ควำมเดือดร้อน 
 

งานที่ให้บริการ                     การรับเรื่องราวการร้องทุกข์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยืน่ค าร้อง 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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 รวมระยะในกำรแก้ไขปัญหำกำรร้องทุกข์ ทั้งสิ้น   15 วัน  แยกเป็น 
1.ขั้นตอนในกำรเสนอค ำร้องต่อผู้บริหำร มีระยะเวลำไม่เกิน 1 วัน 
2.ขั้นตอนกำรแจ้งเจ้ำหน้ำที่   หรือส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบ เช่น กองช่ำง  ส่วนกำรคลัง  ส ำนักงำนปลัดฯ ส่วน     
   กำรศึกษำฯ  หรือ นิติกร  มีระยะเวลำไม่เกิน  1  วัน 
2.ขัน้ตอนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมกำรร้องทุกข์  มีระยะเวลำไม่เกิน 7 วัน 
4.รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำสั่งกำรแก้ไขปัญหำ/ควำมเดือดร้อน  
   มีระยะเวลำไม่เกิน  1  วัน 
5.ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ/ควำมเดือดร้อน  และแจ้งตอบผลกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำ/ควำมเดือดร้อนต่อผู้ยื่น 
   ค ำร้อง  มีระยะเวลำไม่เกิน  5  วัน 
 

 

 

1.หนังสือร้องทุกข์ 

 
 

 ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

 
 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง   โทรศัพท ์: 0 44  938 - 873 

หรือ เว็บไซต์ http://www.samrong.com/ 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 
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หนังสือร้องทุกข์ 

เขียนท่ี      

      
      

 
วนัท่ี      

 
เร่ือง       
 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 
  สถานท่ี  บา้นเลขท่ี  หมู่ท่ี  ต าบลส าโรง  อ าเภอโนนไทย  จงัหวดั
นครราชสีมา   
สาเหตุ             

             
             
             
 
แนวทางแกไ้ข            

             
             
             
 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

          ขอแสดงความนบัถือ 

 
(ลงช่ือ)       

                        (      ) 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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ภาคผนวก 
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