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วัตถุประสงคในการจัดทําคู�มือสําหรับประชาชน 

การจัดทําคู�มือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค� ดังนี้ 
1. เพ่ือเป$นการอํานวยความสะดวกในการติดต�อขอรับบริการของประชาชน โดยให*ข*อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับ 
  หลักเกณฑ� วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค�าใช*จ�าย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใช*ประกอบคําขอ สถานท่ีให*บริการ 
2. เพ่ือลดต*นทุนในการมาติดต�อขอรับบริการของประชาชน 
3. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให*บริการของหน�วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ 
4. เพ่ือเสริมสร*างความโปร�งใสในการปฏิบัติงานของหน�วยงานภาครัฐ 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การช�วยเหลือสาธารณภัย 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1.  ช่ือกระบวนงาน: การรับช�วยเหลือสาธารณภัย 

2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) 
2) 
 

3) 

พ.ร.บ. ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
หลักเกณฑ�ว าด"วยการต้ังจ ายงบประมาณเพ่ือช วยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน"าท่ีขององค�การบริหารส วนจังหวัด  
เทศบาล และองค�การบริหารส วนตําบล พ.ศ. 2543 
หลักเกณฑ�การใช"จ ายเงินทดรองราชการเพ่ือช วยเหลือผู"ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 

4. ช�องทางการให$บริการ  
1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ

ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
5. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให$บริการ ส�วนงาน/หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. รับแจ*งเหตุทางโทรศัพท� หมายเลข 044 - 367093 หรือ
ประชาชนมาแจ*ง/ยื่นคํารองด*วยตัวเอง 
2. เจ*าหน*าท่ีรับคําร*องและรายงานผู*บริหารทราบทันทีเพ่ือสั่งการ 
3, เจ*าหน*าท่ีสํารวจความเสียหายเบ้ืองต*น 
4. บรรเทาความเดือดร*อนเบ้ืองต*นแก�ผู*ได*รับภัย 
5. รายงานอําเภอทราบเพ่ือดําเนินการ 

งานปFองกันฯ สํานักงานปลัด  
องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ไม�เกิน 1 วัน 
 

6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง (แล*วแต�กรณีท่ีเกิดข้ึน) 

 
7. ค�าธรรมเนียม 
 ไม มีค าธรรมเนียม 
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8. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน งานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

9. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
-  

 
10. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นายคณิศ  พัฒนโคคร 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การรับแจ�งเรื่องราวร�องทุกข$ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับแจ*งเรื่องราวร*องทุกข� 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) พ.ร.บ. ข"อมูลข าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
4. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ
ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
5. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให$บริการ ส�วนงาน/หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ประชาชนเขียนคําร*องแจ*งเหตุ/ร*องทุกข� พร*อมเอกสาร
ประกอบการยื่นคําร*อง (ระยะเวลาไม�เกิน 20 นาที) 
2. แจ*งหน�วยงานเจ*าของเรื่องท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให*เจ*าหน*าท่ี
ตรวจสอบข*อเท็จจริงแล*วรายงานข*อเท็จจริงต�อผู*บริหาร 
(ระยะเวลาไม�เกิน 2 วัน) 
3, ผู*บริหารพิจารณาเรื่องราวร*องทุกข�และสั่งการดําเนินการให*
ความช�วยเหลือแก*ไขปLญหาให*กับผู*ร*องเรียน (ระยะเวลาไม�เกิน  
1 วัน) 
4. เจ*าหน*าท่ีดําเนินการให*ความช�วยเหลือ แก*ไขปLญหาให*กับผู*
ร*องเรียน (ระยะเวลาไม�เกิน 2 วัน) 
5. แจ*งผลการดําเนินการให*ผู*ร*องเรียนทราบ (ระยะเวลาไม� 
เกิน 1 วัน) 

สํานักงานปลัด 
องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ไม�เกิน 7 วัน 
 

6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง (แล*วแต�กรณีท่ีเกิดข้ึน) 

 
7. ค�าธรรมเนียม 
 ไม มีค าธรรมเนียม 
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8. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

9. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
-  

 
10. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข�าเรียนระดับก�อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค$กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับนักเรียนเข*าเรียนระดับก�อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: รบัแจ*ง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) พ.ร.บ.การศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว าด"วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข"าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การรับนักเรียนเข*าเรียนระดับก�อนประถมศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน 27/05/2558 09:19  
11. ช�องทางการให$บริการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / 
ติดต อด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา 
 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
       - การรับนักเรียนเข*าเรียนระดับก�อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินเพ่ือเข*าศึกษา 
  ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปQท่ี 1 จะรับเด็กท่ีมีอายุย�างเข*าปQท่ี 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปQ) หรือจะรับเด็กท่ีมีอายุ   
 ย�าง เข*าปQท่ี 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปQ) ท่ีอยู�ในเขตพ้ืนท่ีบริการขององค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินทุกคนโดยไม�มี 
 การสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีท่ีมีเด็กมาสมัครเรียนไม�เต็มตามจํานวนท่ีกําหนดองค�กรปกครองส�วน 
 ท*องถ่ินสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพ้ืนท่ีบริการได*แต�หากกรณีท่ีมีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว�าจํานวนท่ีกําหนดให*ใช* 
 วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด*านวิชาการได*ตามความเหมาะสมท้ังนี้ตามท่ีองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินจะ 
 ประกาศกําหนด 
  - องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินตรวจสอบรายชื่อเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ�การศึกษาก�อนประถมศึกษาและประกาศ
 รายละเอียดเก่ียวกับการส�งเด็กเข*าเรียนในสถานศึกษาปSดไว*ณสํานักงานองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินและสถานศึกษา 
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 พร*อมท้ังมีหนังสือแจ*งให*ผู*ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก�อนปQการศึกษาท่ีเด็กจะเข*าเรียน 1 ปQ 
   - องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินและสถานศึกษาแจ*งประชาสัมพันธ�รายละเอียดหลักเกณฑ�การรับสมัครนักเรียนให* 
 ผู*ปกครองทราบระหว�างเดือนกุมภาพันธ� - เมษายนของปQการศึกษาท่ีเด็กจะเข*าเรียน 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู*ปกครองยื่นเอกสาร
หลักฐานการสมัครเพ่ือส�ง
เด็กเข*าเรียนในสถานศึกษา
ตามวันเวลาและสถานท่ีท่ี
องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน
ประกาศกําหนด 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 1 
วันสถานท่ีรับ
สมัครตามแต�ละ
สถานศึกษา
ประกาศกําหนด 
(ระบุระยะเวลาท่ี
ให*บริการจริง) 
2. หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
องค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ) 
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) 
องค�การบริหาร
ส�วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

การพิจารณารับเด็กเข*าเรียน 
 

7 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 7 วันนับ
จากวันปSดรับ
สมัคร (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ให*บริการจริง) 
2. หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
องค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ) 
เทศบาล.....(ระบุ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ชื่อ) 
องค�การบริหาร
ส�วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สูติบัตรนักเรียน
ผู*สมัคร 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือ
ผู*ปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง) 

2) 

ทะเบียนบ*านของ
นักเรียนบิดา
มารดาหรือ
ผู*ปกครอง 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือ
ผู*ปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง) 

3) 
ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณี
มีการเปลี่ยนชื่อ) 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

รูปถ�ายของ
นักเรียนผู*สมัคร
ขนาดตามท่ีองค�กร
ปกครองส�วน
ท*องถ่ินหรือ
สถานศึกษา
กําหนด 

- 3 0 ฉบับ - 

5) 
กรณีไม�มีสูติบัตร - 0 0 ฉบับ (กรณีไม�มีสูติบัตร

ให*ใช*เอกสารดังต�อ 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไปนี้แทน 
(1) หนังสือรับรอง
การเกิดหรือหลัก 
ฐานท่ีทางราชการ
ออกให*ในลักษณะ
เดียวกัน 
(2) หากไม�มี
เอกสารตาม (1) 
ให*บิดามารดาหรือ
ผู*ปกครองทํา
บันทึกแจ*งประวัติ
บุคคลตามแบบ 
ฟอร�มท่ีทางองค�กร
ปกครองส�วน
ท*องถ่ินกําหนด) 

 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค�าธรรมเนียม 

ไม มีค าธรรมเนียม 

 
17. ช�องทางการร$องเรียน 
     1) ช�องทางการร$องเรียน ส�วนการศึกษาฯ องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม มีแบบฟอร�ม ตัวอย าง และคู มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
- 
  
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นางสาวป�ญญา  ก�ายโนนสูง 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การแจ�งขุดดิน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ*งขุดดิน 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให*บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท*องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: รบัแจ*ง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 7 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การแจ*งขุดดิน 21/05/2558 13:55  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ
ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  1. การขุดดินท่ีต*องแจ*งต�อเจ*าพนักงานท*องถ่ินจะต*องมีองค�ประกอบท่ีครบถ*วนดังนี้ 
       1.1 การดําเนินการขุดดินนั้นจะต*องเป$นการดําเนินการในท*องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช*บังคับ
ได*แก� 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให*ใช*บังคับกฎหมายว�าด*วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว�าด*วยการผังเมือง 
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              7) ท*องท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดให*ใช*บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช*กับกรณีองค�การ
บริหารส�วนท*องถ่ินซ่ึงไม�อยู�ในเขตควบคุมอาคารและไม�อยู�ในเขตผังเมืองรวม) 
       1.2 การดําเนินการขุดดินเข*าลักษณะตามมาตรา 17แห�งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค�จะทํา
การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบ�อดินเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตรหรือมีความลึกหรือ
พ้ืนท่ีตามท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ*าพนักงานท*องถ่ินจะต*องไม�เป$นการกระทําท่ีขัด
หรือแย*งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    
  2. การพิจารณารับแจ*งการขุดดิน 
      เจ*าพนักงานท*องถ่ินต*องออกใบรับแจ*งตามแบบท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินกําหนดเพ่ือเป$นหลักฐานการแจ*งภายใน 7 
วันนับแต�วันท่ีได*รับแจ*งถ*าการแจ*งเป$นไปโดยไม�ถูกต*องให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินแจ*งให*แก*ไขให*ถูกต*องภายใน 7 วันนับแต�
วันท่ีมีการแจ*งถ*าผู*แจ*งไม�แก*ไขให*ถูกต*องภายใน 7วันนับแต�วันท่ีผู*แจ*งได*รับแจ*งให*แก*ไขให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจ
ออกคําสั่งให*การแจ*งเป$นอันสิ้นผล กรณีถ*าผู*แจ*งได*แก*ไขให*ถูกต*องภายในเวลาท่ีกําหนดให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินออกใบ
รับแจ*งให*แก�ผู*แจ*งภายใน 3 วนันับแต�วันท่ีได*รับแจ*งท่ีถูกต*อง 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู*แจ*งยื่นเอกสารแจ*งการขุด
ดินตามท่ีกําหนดให*เจ*า
พนักงานท*องถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบข*อมูล 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ*าพนักงานท*องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต*อง) 
 

5 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ*าพนักงานท*องถ่ินออกใบ
รับแจ*งและแจ*งให*ผู*แจ*งมา
รับใบรับแจ*ง 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล
ธรรมดา)) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผังบริเวณท่ี
ประสงค�จะ
ดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณข*างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท�าต*นฉบับทุก
หน*าพร*อมเจ*าของ
ท่ีดินลงนาม
รับรองสําเนาทุก
หน*า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู*ขออนุญาต
ไม�ใช�เจ*าของท่ีดิน
ต*องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ*าของท่ีดินให*
ก�อสร*างอาคารใน
ท่ีดิน) 

5) 

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให*
บุคคลอ่ืนยื่นแจ*ง
การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม
ของเจ*าของท่ีดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 
รายการคํานวณ 
(วิศวกรผู*ออกแบบ

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และคํานวณการ
ขุดดินท่ีมีความลึก
จากระดับพ้ืนดิน
เกิน๓เมตรหรือ
พ้ืนท่ีปากบ�อดิน
เกิน 10,000 
ตารางเมตรต*อง
เป$นผู*ได*รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม�ต่ํากว�า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินท่ีมีความลึก
เกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผู*ออกแบบ
และคํานวณต*อง
เป$นผู*ได*รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ
ติดต้ังอุปกรณ�
สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร) 

9) 

ชื่อผู*ควบคุมงาน 
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีปาก
บ�อดินเกิน 
10,000 ตาราง

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพ้ืนท่ี
ตามท่ีเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดผู*ควบคุม
งานต*องเป$นผู*
ได*รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
     1) ค�าธรรมเนียมต�อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

ค�าธรรมเนียม 500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน กองช�าง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
ไม มีแบบฟอร�ม ตัวอย าง และคู มือการกรอก 
 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นายบัณฑูรย�  นิยมนา 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การแจ�งถมดิน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ*งถมดิน 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให*บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท*องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: รบัแจ*ง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 7 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การแจ*งถมดิน 21/05/2558 14:26  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ
ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. การถมดินท่ีต*องแจ*งต�อเจ*าพนักงานท*องถ่ินจะต*องมีองค�ประกอบท่ีครบถ*วนดังนี้ 
         1.1 การดําเนินการถมดินนั้นจะต*องเป$นการดําเนินการในท*องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช*บังคับ
ได*แก� 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให*ใช*บังคับกฎหมายว�าด*วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว�าด*วยการผังเมือง 
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              7) ท*องท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดให*ใช*บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช*กับกรณีองค�การ
บริหารส�วนท*องถ่ินซ่ึงไม�อยู�ในเขตควบคุมอาคารและไม�อยู�ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2 การดําเนินการถมดินเข*าลักษณะตามมาตรา 26 แห�งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค�จะทํา
การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว�าระดับท่ีดินต�างเจ*าของท่ีอยู�ข*างเคียงและมีพ้ืนท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตรหรือ
มีพ้ืนท่ีเกินกว�าท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินประกาศกําหนดซ่ึงการประกาศของเจ*าพนักงานท*องถ่ินจะต*องไม�เป$นการขัดหรือ
แย*งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
2. การพิจารณารับแจ*งการถมดิน 
       เจ*าพนักงานท*องถ่ินต*องออกใบรับแจ*งตามแบบท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินกําหนดเพ่ือเป$นหลักฐานการแจ*งภายใน 7
วันนับแต�วันท่ีได*รับแจ*งถ*าการแจ*งเป$นไปโดยไม�ถูกต*องให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินแจ*งให*แก*ไขให*ถูกต*องภายใน 7 วันนับแต�
วันท่ีมีการแจ*งถ*าผู*แจ*งไม�แก*ไขให*ถูกต*องภายใน 7 วันนับแต�วันท่ีผู*แจ*งได*รับแจ*งให*แก*ไขให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจ
ออกคําสั่งให*การแจ*งเป$นอันสิ้นผลกรณีถ*าผู*แจ*งได*แก*ไขให*ถูกต*องภายในเวลาท่ีกําหนดให*เจ*าพนักงานท*องถ่ินออกใบรับ
แจ*งให*แก�ผู*แจ*งภายใน 3 วันนบัแต�วันท่ีได*รับแจ*งท่ีถูกต*อง 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู*แจ*งยื่นเอกสารแจ*งการถม
ดินตามท่ีกําหนดให*เจ*า
พนักงานท*องถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบข*อมูล 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการถมดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ*าพนักงานท*องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต*อง) 
 

5 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการถมดิน) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ*าพนักงานท*องถ่ินออกใบ
รับแจ*งและแจ*งให*ผู*แจ*งมา
รับใบรับแจ*ง 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการถมดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผังบริเวณท่ี
ประสงค�จะ
ดําเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณข*างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท�าต*นฉบับทุก
หน*าพร*อม
เจ*าของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน*า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู*ขออนุญาต
ไม�ใช�เจ*าของท่ีดิน
ต*องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ*าของท่ีดินให*
ก�อสร*างอาคารใน
ท่ีดิน) 

5) 

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให*
บุคคลอ่ืนยื่นแจ*ง
การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม
ของเจ*าของท่ีดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 
รายการคํานวณ 
(กรณีการถมดินท่ี

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มีพ้ืนท่ีของเนินดิน
ติดต�อเป$นผืน
เดียวกันเกิน 
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ต้ังแต� 2 เมตรข้ึน
ไปวิศวกร
ผู*ออกแบบและ
คํานวณต*องเป$นผู*
ได*รับใบอนุญาต
ให*ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไม�
ตํ่ากว�าระดับ
สามัญวิศวกรกรณี
พ้ืนท่ีเกิน 2,000 
ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนิน
ดินเกิน 5 เมตร
วิศวกรผู*ออกแบบ
และคํานวณต*อง
เป$นผู*ได*รับ
ใบอนุญาตให*
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

8) 

ชื่อผู*ควบคุมงาน 
(กรณีการถมดินท่ี
มีพ้ืนท่ีของเนินดิน
ติดต�อเป$นผืน
เดียวกันเกิน 
2,000 ตาราง

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ต้ังแต� 2 เมตรข้ึน
ไปต*องเป$นผู*ได*รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

9) 
ชื่อและท่ีอยู�ของผู*
แจ*งการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
     1) ค�าธรรมเนียมต�อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

ค�าธรรมเนียม 500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช�องทางการร$องเรียน 
    1) ช�องทางการร$องเรียน กองช�าง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
 หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160/ โทรศัพท� : 044 - 367093/ 

www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
ไม มีแบบฟอร�ม ตัวอย าง และคู มือการกรอก 
 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นายบัณฑูรย�  นิยมนา 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให*บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท*องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข*อบัญญัติ

ท*องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21  

21/05/2558 15:21  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ
ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
       ผู*ใดจะดัดแปลงอาคารต*องได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินโดยเจ*าพนักงานท*องถ่ินต*องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ*งคําสั่งไม�อนุญาตพร*อมด*วยเหตุผลให*ผู*ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต�
วันท่ีได*รับคําขอใน กรณีมีเหตุจําเป$นท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินไม�อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม�อาจมีคําสั่งไม�อนุญาตได*
ภายในกําหนดเวลาให*ขยายเวลาออกไปได*อีกไม�เกิน 2 คราว คราวละไม�เกิน 45 วัน แต�ต*องมีหนังสือแจ*งการขยายเวลา
และเหตุจําเป$นแต�ละคราวให*ผู*ขอรับใบอนุญาตทราบก�อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามท่ีได*ขยายเวลาไว*นั้นแล*วแต�กรณี 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นความประสงค�ดัดแปลง
อาคารพร*อมเอกสาร 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ*าพนักงานท*องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ*าพนักงานท*องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช*
ประโยชน�ท่ีดินตามกฎหมาย
ว�าด*วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีก�อสร*างจัดทําผัง
บริเวณแผนท่ีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข*อง เช�น ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

7 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ*าพนักงานท*องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต   
(อ.1) และแจ*งให*ผู*ขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 
(น.1) 

35 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขออนุญาต
ก�อสร*างอาคาร  
(แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ขออนุญาต) 

2) 

ใบอนุญาตก�อสร*าง
อาคารเดิมท่ีได*รับ
อนุญาตหรือใบรับ
แจ*ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ขออนุญาต) 

3) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท�าต*นฉบับทุกหน*า
พร*อมเจ*าของท่ีดิน
ลงนามรับรอง
สําเนาทุกหน*ากรณี
ผู*ขออนุญาตไม�ใช�
เจ*าของท่ีดินต*องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ*าของท่ีดินให*
ก�อสร*างอาคารใน
ท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ขออนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตให*ใช*
ท่ีดินและประกอบ
กิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต�ออายุหรือ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ขออนุญาต) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนุญาตให*ใช*
ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส�วนขยาย) 
พร*อมเง่ือนไขและ
แผนผังท่ีดินแนบ
ท*าย (กรณีอาคาร
อยู�ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจต*องมี
หนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมปX 
30 บาทพร*อม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ*านหรือ
หนังสือเดินทางของ
ผู*มอบและผู*รับมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ขออนุญาต) 

6) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ*าน
ของผู*มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล
ผู*รับมอบอํานาจ
เจ*าของท่ีดิน (กรณี
เจ*าของท่ีดินเป$นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ขออนุญาต) 

7) 

หนังสือยินยอมให*
ชิดเขตท่ีดินต�าง
เจ*าของ (กรณี
ก�อสร*างอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ขออนุญาต) 

8) 
หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู*ออกแบบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ออกแบบ
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร*อมสําเนา
ใบอนุญาตเป$นผู*
ประกอบวิชาชีพ
สถาปLตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป$นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปLตยกรรม
ควบคุม) 

และควบคุมงาน) 

9) 

หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู*ออกแบบ
พร*อมสําเนา
ใบอนุญาตเป$นผู*
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป$นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

10) 

แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบ
แปลนท่ีมีลายมือชื่อ
พร*อมกับเขียนชื่อ
ตัวบรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยู�ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู*ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

11) 

รายการคํานวณ
โครงสร*างแผ�นปก
ระบุชื่อเจ*าของ
อาคารชื่ออาคาร

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถานท่ีก�อสร*างชื่อ
คุณวุฒิท่ีอยู�ของ
วิศวกรผู*คํานวณ
พร*อมลงนามทุก
แผ�น          (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคาร
ท่ีก�อสร*างด*วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป$น
ส�วนใหญ�) กรณี
อาคารบางประเภท
ท่ีตั้งอยู�ในบริเวณท่ี
ต*องมีการคํานวณ
ให*อาคารสามารถ
รับแรงสั่นสะเทือน
จากแผ�นดินไหวได*
ตามกฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ต*านทานความ
คงทนของอาคาร
และพ้ืนดินท่ีรองรับ
อาคารในการ
ต*านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผ�นดินไหวพ.ศ. 
2550 ต*องแสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบโครงสร*าง 

12) 

กรณีใช*หน�วยแรง
เกินกว�าค�าท่ี
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับท่ี 
6 พ.ศ. 2527 เช�น
ใช*ค�า fc > 65 ksc. 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือค�า fc’> 173.3 
ksc. ให*แนบ
เอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
ม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุท่ีรับรองโดย
สถาบันท่ีเชื่อถือได*
วิศวกรผู*คํานวณ
และผู*ขออนุญาตลง
นาม 

13) 

กรณีอาคารท่ีเข*า
ข�ายตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 
48 พ.ศ. 2540 ต*อง
มีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุ*มเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีต
หุ*มเหล็กไม�น*อย
กว�าท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจาก
สถาบันท่ีเชื่อถือได*
ประกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

14) 

หนังสือยินยอมเป$น
ผู*ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู*ควบคุม
การก�อสร*างพร*อม
สําเนาใบอนุญาต
เป$นผู*ประกอบ
วิชาชีพสถาปLตย 
กรรมควบคุม (กรณี
อาคารท่ีต*องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

15) 

หนังสือยินยอมเป$น
ผู*ควบคุมงานของ
วิศวกรผู*ควบคุม
การก�อสร*างพร*อม
สําเนาใบอนุญาต
เป$นผู*ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารท่ีต*องมี
วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

16) 

แบบแปลนและ
รายการคํานวณงาน
ระบบของอาคาร
ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต*องยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเป$นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของ
ผู*ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู*ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต*องยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเป$นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของ
ผู*ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู*ออกแบบระบบ
ไฟฟFา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต*องยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเป$นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของ
ผู*ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และวิศวกร
ผู*ออกแบบระบบ
ปFองกันเพลิงไหม* 

- 1 1 ชุด (เอกสารท่ีต*องยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเป$นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

20) 
หนังสือรับรองของ
ผู*ประกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต*องยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู*ออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียและ
การระบายน้ําท้ิง 

กรณีเป$นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของ
ผู*ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู*ออกแบบระบบ
ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต*องยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเป$นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

22) 

หนังสือรับรองของ
ผู*ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู*ออกแบบระบบ
ลิฟต� 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต*องยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเป$นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
     1) เปGนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน กองช�าง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม มีแบบฟอร�ม ตัวอย าง และคู มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นายบัณฑูรย�  นิยมนา 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให*บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท*องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงข*อบัญญัต 

 ท*องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 21/05/2558 15:48 
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ
ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
      ผู*ใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีส�วนสูงเกิน 15 เมตร ซ่ึงอยู�ห�างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน*อยกว�าความสูงของ
อาคารและอาคารท่ีอยู�ห�างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน*อยกว�า 2 เมตร ต*องได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน
ซ่ึงเจ*าพนักงานท*องถ่ินต*องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ*งคําสั่งไม�อนุญาตพร*อมด*วยเหตุผลให*ผู*
ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต�วันท่ีได*รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป$นท่ีเจ*าพนักงานท*องถ่ินไม�อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม�อาจมีคําสั่งไม�อนุญาตได*ภายในกําหนดเวลาให*ขยายเวลาออกไปได*อีกไม�เกิน 2 คราว คราวละไม�
เกิน 45 วัน แต�ต*องมีหนังสือแจ*งการขยายเวลาและเหตุจําเป$นแต�ละคราวให*ผู*ขอรับใบอนุญาตทราบก�อนสิ้น
กําหนดเวลาหรือตามท่ีได*ขยายเวลาไว*นั้นแล*วแต�กรณี 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
พร*อมเอกสาร 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ*าพนักงานท*องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ*าพนักงานท*องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช*
ประโยชน�ท่ีดินตามกฎหมาย
ว�าด*วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีก�อสร*างจัดทําผัง
บริเวณแผนท่ีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องเช�นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

7 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ*าพนักงานท*องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจ*งให*ผู*ขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร 
(น.1) 

35 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

  
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร 
(แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ขอ
อนุญาต) 

2) 

หนังสือรับรองของ
ผู*ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของผู*ออกแบบ
ข้ันตอนวิธีการและ
สิ่งปFองกันวัสดุร�วง
หล�นในการรื้อถอน
อาคาร (กรณีท่ีเป$น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู�ใน
ประเภทเป$นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ขอ
อนุญาต) 

3) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท�าต*นฉบับทุกหน*า
พร*อมเจ*าของท่ีดิน
ลงนามรับรอง
สําเนาทุกหน*ากรณี
ผู*ขออนุญาตไม�ใช�
เจ*าของท่ีดินต*องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ*าของท่ีดินให*รื้อ
ถอนอาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ขอ
อนุญาต) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

ใบอนุญาตให*ใช*
ท่ีดินและประกอบ
กิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต�ออายุหรือ
ใบอนุญาตให*ใช*
ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส�วนขยาย) 
พร*อมเง่ือนไขและ
แผนผังท่ีดินแนบ
ท*าย (กรณีอาคาร
อยู�ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ขอ
อนุญาต) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจต*องมี
หนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมปX 
30 บาทพร*อม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ*านหรือ
หนังสือเดินทางของ
ผู*มอบและผู*รับมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ขอ
อนุญาต) 

6) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ*าน
ของผู*มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล
ผู*รับมอบอํานาจ
เจ*าของท่ีดิน (กรณี
เจ*าของท่ีดินเป$นนิติ
บุคคล) 
 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ขอ
อนุญาต) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

7) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจต*องมี
หนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมปX 
30 บาทพร*อม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ*านหรือ
หนังสือเดินทางของ
ผู*มอบและผู*รับมอบ
อํานาจบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียนของ
ผู*มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู*รับ
มอบอํานาจเจ*าของ
อาคาร (กรณี
เจ*าของอาคารเป$น
นิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ขอ
อนุญาต) 

8) 

หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู*ออกแบบ
พร*อมสําเนา
ใบอนุญาตเป$นผู*
ประกอบวิชาชีพ
สถาปLตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป$นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปLตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

9) 

หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู*ออกแบบ
พร*อมสําเนา
ใบอนุญาตเป$นผู*

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป$นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

10) 

แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบ
แปลนท่ีมีลายมือชื่อ
พร*อมกับเขียนชื่อ
ตัวบรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยู�ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู*ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
     1) เปGนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน กองช�าง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 

  
18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม มีแบบฟอร�ม ตัวอย าง และคู มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นายบัณฑูรย�  นิยมนา 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตก�อสร�างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคล่ือนย�ายอาคาร 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต�ออายุใบอนุญาตก�อสร*างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย*ายอาคาร 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให*บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท*องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงข*อบัญญัติ 
 ท*องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 5 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขอต�ออายุใบอนุญาตก�อสร*างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย*าย

อาคาร 21/05/2558 17:06  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ
ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
       ใบอนุญาตก�อสร*างดัดแปลงหรือเคลื่อนย*ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 
22) ให*ใช*ได*ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว*ในใบอนุญาต ถ*าผู*ได*รับใบอนุญาตประสงค�จะขอต�ออายุใบอนุญาตจะต*องยื่นคํา
ขอก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุและเม่ือได*ยื่นคําขอดังกล�าวแล*วให*ดําเนินการต�อไปได*จนกว�าเจ*าพนักงานท*องถ่ินจะสั่งไม�
อนุญาตให*ต�ออายุใบอนุญาตนั้น 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอต�ออายุใบอนุญาต
พร*อมเอกสาร 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอต�อ
อายุใบอนุญาต) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ*าพนักงานท*องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต�ออายุ
ใบอนุญาต 

2 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอต�อ
อายุใบอนุญาต) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ*าพนักงานท*องถ่ิน
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตว�าถึงข้ันตอน
ใดและแจ*งให*ผุ*ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1) 

2 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอต�อ
อายุใบอนุญาต) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขอต�ออายุ
ใบอนุญาต
ก�อสร*างอาคาร

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนย*ายอาคาร
ดัดแปลงหรือใช*ท่ี
จอดรถท่ีกลับรถ
และทางเข*าออก
ของรถเพ่ือการยื่น 
(แบบข. 5) 

2) 

สําเนาใบอนุญาต
ก�อสร*างดัดแปลง
รื้อถอนหรือ
เคลื่อนย*ายอาคาร
แล*วแต�กรณี 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู*ควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ี
เป$นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู*ควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ี
เป$นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปLตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 
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16. ค�าธรรมเนียม 
     1) เปGนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน กองช�าง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม มีแบบฟอร�ม ตัวอย าง และคู มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นายบัณฑูรย�  นิยมนา 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําส่ังรับคํา 
           ขอรับใบอนุญาต) 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ

ใบอนุญาต) 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ"งการอนุญาตและอัตราค าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล าว 
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ�าและระบบป�องกันอันตรายจากฟ�าผ าของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามัน พ.ศ. 2556 
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล าว 
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจ"งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการในการจัดให"มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก ผู"

ได"รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ส�วนกลาง, ส�วนภูมิภาค, ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไม�มี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน  

(ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ
ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  1. ผู*ใดประสงค�จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะท่ีสองและ จ ลักษณะท่ีสองต*องยื่น
ขออนุญาตและต*องได*รับใบอนุญาตก�อนจึงเก็บน้ํามันได*ซ่ึง 
      - สถานีบริการน้ํามันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีให*บริการแก�ยานพาหนะทางบกซ่ึงต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีท่ี
ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะด*านท่ีใช*เป$นทางเข*าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว*างของถนนไม�น*อย
กว�า 12 เมตรหรือติดเขตถนนส�วนบุคคลด*านท่ีใช*เป$นทางเข*าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว*างของถนนไม�
น*อยกว�า 10 เมตรและเก็บน้ํามันไว*ในถังเก็บน้ํามันใต*พ้ืนดิน 
     - สถานีบริการน้ํามันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีให*บริการแก�ยานพาหนะทางบกซ่ึงต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีติด
เขตถนนสาธารณะด*านท่ีใช*เป$นทางเข*าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว*างของถนนน*อยกว�า 12 เมตรหรือ
ติดเขตถนนส�วนบุคคลด*านท่ีใช*เป$นทางเข*าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว*างของถนนน*อยกว�า 10 เมตร
และเก็บน้ํามันไว*ในถังเก็บน้ํามันใต*พ้ืนดิน 
     - สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีให*บริการแก�ยานพาหนะทางบกท่ีเก็บ
น้ํามันท่ีมีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรข้ึนไปไว*ในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินและจะเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณไม�เกิน 5,000 ลิตร
ไว*ในถังเก็บน้ํามันใต*พ้ืนดินอีกด*วยก็ได*การเก็บน้ํามันไว*ในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินให*เก็บได*เฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปาน
กลางหรือชนิดไวไฟน*อยเท�านั้น 
      - สถานีบริการน้ํามันประเภท จ ลักษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณเกิน 10,000 
ลิตรข้ึนไปไว*ในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินถังเก็บน้ํามันใต*พ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันท่ีติดต้ังภายในโป_ะเหล็กเพ่ือให*บริการแก�
เรือการเก็บน้ํามันไว*ในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันท่ีติดต้ังภายในโป_ะเหล็กให*เก็บได*เฉพาะน้ํามันชนิด
ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน*อยเท�านั้น 
  2. ต*องไม�ขัดต�อกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง เช�น กฎหมายว�าด*วยการควบคุมอาคารกฎหมายว�าด*วยการผังเมือง
กฎหมายว�าด*วยการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล*อมแห�งชาติ เป$นต*น 
  3. แผนผังบริเวณแบบก�อสร*างและรายการคํานวณต*องมีลักษณะเป$นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 
 
หมายเหตุ : 
  1. หากเห็นว�าคําขอไม�ถูกต*องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม�อาจแก*ไข/เพ่ิมเติมได*ในขณะนั้นผู*รับคําขอ
และผู*ยื่นคําขอจะต*องลงนามบันทึกความบกพร�องและรายการเอกสาร/หลักฐานร�วมกันพร*อมกําหนดระยะเวลาให*ผู*ยื่น
คําขอดําเนินการแก*ไข/เพ่ิมเติมหากผู*ยื่นคําขอไม�ดําเนินการแก*ไข/เพ่ิมเติมได*ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู*รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  2. พนักงานเจ*าหน*าท่ีจะยังไม�พิจารณาคําขอและยังไม�นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว�าผู*ยื่นคําขอจะดําเนินการแก*ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ*วนตามบันทึกความบกพร�องนั้นเรียบร*อยแล*ว 
  3. ระยะเวลาการให*บริการตามคู�มือเริ่มนับหลังจากเจ*าหน*าท่ีผู*รับคําขอได*ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล*วเห็นว�ามีความครบถ*วนตามท่ีระบุไว*ในคู�มือประชาชน 
  4. ท้ังนี้จะมีการแจ*งผลการพิจารณาให*ผู*ยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแต�วันท่ีพิจารณาแล*วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส� (Email) หรือหากประสงค�ให*จัดส�งผลให*ทางไปรษณีย�โปรดแนบซองจ�าหน*าถึงตัวท�านเองให*ชัดเจน
พร*อมติดแสตมปXสําหรับค�าไปรษณีย�ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย�ไทยจํากัดกําหนด 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ*าหน*าท่ีรับคําขอและ
ตรวจสอบความถูกต*องของ
คําขอและความครบถ*วนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานท่ีกําหนดและส�ง
เรื่องให*สํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ*าหน*าท่ีผู*รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ 
- ตรวจสอบสถานท่ีเบ้ืองต*น 
- แผนผังโดยสังเขป 
- แผนผังบริเวณ 
- แบบก�อสร*างระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบท�อน้ํามันระบบ
ท�อดับเพลิงระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ําปนเปfgอน
น้ํามันระบบอุปกรณ�นิรภัย 
- แบบระบบไฟฟFาระบบ
ปFองกันอันตรายจากฟFาผ�า 
- สิ่งปลูกสร*างอ่ืนแล*วแต�
กรณี 
- รายการคํานวณความ
ม่ันคงแข็งแรงและระบบท่ี
เก่ียวข*อง 

42 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนังสือแจ*งผลการ
พิจารณา 
 

2 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
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14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกต*องทุก
หน*า) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บ*าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกต*องทุก
หน*า) 

3) 

หนังสือรับรอง
นิติบุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค*า 

0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล / 
ออกให*ไม�เกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกต*องทุก
หน*า) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คําขอรับ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  
(แบบธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู*มีอํานาจลงนาม) 

2) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ*ามี) 
พร*อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู*
มอบอํานาจและ
ผู*รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (พร*อมปSดอากร
แสตมปXตาม
ประมวลรัษฎากร/ 
รับรองสําเนา
ถูกต*องเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนท้ังของผู*
มอบอํานาจและ
ผู*รับมอบอํานาจ) 

3) สําเนาเอกสาร กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แสดงสิทธิใช*ท่ีดิน
เช�นโฉนดท่ีดิน / 
น.ส.๓ / น.ส.๓ก 
/ ส.ค.๑เป$นต*น 

ถูกต*องทุกหน*า) 

4) 

สําเนาเอกสาร
แสดงว�าผู*ขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช*ท่ีดินหรือ
หนังสือยินยอมให*
ใช*ท่ีดินหรือ
หนังสือยินยอม
จากหน�วยงานท่ีมี
หน*าท่ีดูแลและ
รับผิดชอบท่ีดิน
ดังกล�าว 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต*องทุกหน*า) 

5) 

สําเนาหนังสือแจ*ง
การตรวจสอบ
การใช*ประโยชน�
ท่ีดินตาม
กฎหมายว�าด*วย
การผังเมือง 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต*องทุกหน*า) 

6) 

แผนผังโดยสังเขป
แผนผังบริเวณ
และแบบก�อสร*าง
ระบบความ
ปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษ
ระบบท�อน้ํามัน
ระบบท�อดับเพลิง
ระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ํา
ปนเปfgอนน้ํามัน
ระบบอุปกรณ�
นิรภัยแบบระบบ
ไฟฟFาระบบ
ปFองกันอันตราย

- 3 0 ชุด (วิศวกรผู*ออกแบบ
ลงนามทุกหน*า) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จากฟFาผ�าและสิ่ง
ปลูกสร*างอ่ืน
แล*วแต�กรณี 

7) 

รายการคํานวณ
ความม่ันคง
แข็งแรงและ
ระบบท่ีเก่ียวข*อง 

- 1 0 ชุด (วิศวกรผู*ออกแบบ
ลงนามทุกหน*า) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกรพร*อม
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต*องท่ี
ใบอนุญาต) 

9) 

สําเนาหนังสือ
อนุญาตพร*อม
ด*วยสําเนาแผนผัง
ท่ีได*รับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนส�วนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พร*อมด*วยสําเนา
แผนผังท่ีได*รับ
อนุญาตทําสิ่ง
ล�วงล้ําลําน้ํา 

- 0 1 ชุด (ให*นํามายื่นก�อน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต / 
รับรองสําเนา
ถูกต*องทุกหน*า) 

10) 

สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม�
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก�ผู*
ได*รับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ

- 0 1 ชุด (ให*นํามายื่นก�อน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต / 
รับรองสําเนา
ถูกต*องทุกหน*า) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคุมประเภทท่ี
๓ 

11) อ่ืนๆ (ถ*ามี) - 0 0 ชุด - 
 

16. ค�าธรรมเนียม 
       1) ไม�มี 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน กองช�าง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
       1) แบบ ธพ.น. 1 เป$นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจ*งการประกอบกิจการควบคุมประเภท

ท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นายบัณฑูรย�  นิยมนา 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ"งการอนุญาตและอัตราค าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล าว 
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ�าและระบบป�องกันอันตรายจากฟ�าผ าของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามัน พ.ศ. 2556 
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล าว 
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจ"งการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการในการจัดให"มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก ผู"

ได"รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ*ง

การอนุญาตและอัตราค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 30 วัน 

9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 

: ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 10:39  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ
ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทําได*ก็ต�อเม่ือผู*ขอรับใบอนุญาตได*ดําเนินการก�อสร*างสถาน
ประกอบการแล*วเสร็จถูกต*องตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข*องกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน
ระบบท�อน้ํามันและอุปกรณ�ระบบไฟฟFาระบบปFองกันอันตรายจากฟFาผ�าระบบปFองกันและระงับอัคคีภัยครบถ*วนถูกต*อง
แล*ว 
  2. ต*องไม�ขัดต�อกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*องเช�นกฎหมายว�าด*วยการควบคุมอาคารกฎหมายว�าด*วยการผังเมืองกฎหมาย
ว�าด*วยการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล*อมแห�งชาติเป$นต*น 
  3. การก�อสร*างผลการทดสอบและตรวจสอบด*านความปลอดภัยต*องมีลักษณะเป$นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 
 
หมายเหตุ : 
  1. หากเห็นว�าคําขอไม�ถูกต*องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม�อาจแก*ไข/เพ่ิมเติมได*ในขณะนั้นผู*รับคําขอ
และผู*ยื่นคําขอจะต*องลงนามบันทึกความบกพร�องและรายการเอกสาร/หลักฐานร�วมกันพร*อมกําหนดระยะเวลาให*ผู*ยื่น
คําขอดําเนินการแก*ไข/เพ่ิมเติมหากผู*ยื่นคําขอไม�ดําเนินการแก*ไข/เพ่ิมเติมได*ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู*รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  2. พนักงานเจ*าหน*าท่ีจะยังไม�พิจารณาคําขอและยังไม�นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว�าผู*ยื่นคําขอจะดําเนินการแก*ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ*วนตามบันทึกความบกพร�องนั้นเรียบร*อยแล*ว 
  3. ระยะเวลาการให*บริการตามคู�มือเริ่มนับหลังจากเจ*าหน*าท่ีผู*รับคําขอได*ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล*วเห็นว�ามีความครบถ*วนตามท่ีระบุไว*ในคู�มือประชาชน 
  4. ท้ังนี้จะมีการแจ*งผลการพิจารณาให*ผู*ยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแต�วันท่ีพิจารณาแล*วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส� (Email) หรือหากประสงค�ให*จัดส�งผลให*ทางไปรษณีย�โปรดแนบซองจ�าหน*าถึงตัวท�านเองให*ชัดเจน
พร*อมติดแสตมปXสําหรับค�าไปรษณีย�ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย�ไทยจํากัดกําหนด 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ*าหน*าท่ีรับหนังสือหรือคํา
ขอและตรวจสอบความ
ครบถ*วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานท่ี
กําหนดและส�งเรื่องให*สํานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ*าหน*าท่ีผู*รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานท่ีและสิ่งก�อสร*าง 
- ผลการทดสอบถังเก็บ
น้ํามันระบบท�อน้ํามันและ

27 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อุปกรณ�ระบบไฟฟFาระบบ
ปFองกันอันตรายจากฟFาผ�า
ระบบปFองกันและระงับ
อัคคีภัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ผลการทดสอบถัง
เก็บน้ํามันระบบ
ท�อน้ํามันและ
อุปกรณ�ระบบ
ไฟฟFาระบบ
ปFองกันอันตราย
จากฟFาผ�าระบบ
ปFองกันและระงับ
อัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 

2) 

สําเนาหนังสือ
อนุญาตพร*อม
ด*วยสําเนาแผนผัง
ท่ีได*รับอนุญาต

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต*องทุกหน*า) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนส�วนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พร*อมด*วยสําเนา
แผนผังท่ีได*รับ
อนุญาตทําสิ่ง
ล�วงล้ําลําน้ํา 

3) 

สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม�
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก�ผู*
ได*รับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี
3 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต*องทุกหน*า) 

4) อ่ืนๆ (ถ*ามี) - 0 0 ชุด - 
 

16. ค�าธรรมเนียม 
       1) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

ค�าธรรมเนียม 200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ค�าธรรมเนียมการอนุญาตให$ใช$ภาชนะบรรจุน้ํามันเปGนไปตามข$อ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ$งการอนุญาตและอัตราค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 
2556 
ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน กองช�าง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
       1) แบบ ธพ.น. 2 เป$นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจ*งการประกอบกิจการควบคุมประเภท

ท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 
- 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นายบัณฑูรย�  นิยมนา 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย$ (ตั้งใหม�) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย$ พ.ศ. 2499 กรณีผู�ขอจด 
           ทะเบียนเป9นบุคคลธรรมดา 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย� (ต้ังใหม�) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 กรณีผู*ขอจดทะเบียนเป$น

บุคคลธรรมดา 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให*บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท*องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: จดทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

 1) กฎกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 
 2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปTนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
 3) ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม อยู ภายใต"บังคับของกฎหมายว าด"วย

ทะเบียนพาณิชย� 
 4) ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม อยู ภายใต"บังคับแห งพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 
 5) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องให"ผู"ประกอบพาณิชยกิจต"องจดทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 
 6) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องแต งต้ังพนักงานเจ"าหน"าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 
 7) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย�แต งต้ังพนักงานเจ"าหน"าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย� 

(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
 8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค"าเรื่องกําหนดแบบพิมพ�เพ่ือใช"ในการให"บริการข"อมูลทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2555   
 9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย�ท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย�และเลขคํา

ขอจดทะเบียนพาณิชย� 
 10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 
 11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค"าเรื่องกําหนดแบบพิมพ� พ.ศ. 2549 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไม�มี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน สพจ. ทก. 01  
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11. ช�องทางการให$บริการ  
1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / 

ติดต อด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา 
 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู*ประกอบพาณิชยกิจต*องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย�ภายใน 30 วันนับต้ังแต�วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
2. ผู*ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย�ด*วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให*ผู*อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทน 

ก็ได* 
  3. ให*ผู*ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป$นเจ*าของกิจการเป$นผู*ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร  
ประกอบคําขอจดทะเบียน 
  4. แบบพิมพ�คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได*จากพนักงานเจ*าหน*าท่ีหรือดาวน�  
โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ : 
          ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ*าหน*าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ*วนตามท่ีระบุ     
ไว*ในคู�มือประชาชนเรียบร*อยแล*ว ท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม�ครบถ*วนและ/หรือมีความบกพร�องไม�
สมบูรณ�เป$นเหตุให*ไม�สามารถพิจารณาได* เจ*าหน*าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร�องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานท่ีต*องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู*ยื่นคําขอจะต*องดําเนินการแก*ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดในบันทึกดังกล�าวมิเช�นนั้นจะถือว�าผู*ยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจ*าหน*าท่ีและผู*ยื่นคําขอหรือผู*ได*รับมอบอํานาจ  
จะลงนามบันทึกดังกล�าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร�องดังกล�าวให*ผู*ยื่นคําขอหรือผู*ได*รับมอบอํานาจไว*เป$น
หลักฐาน 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ*งผล 
 

30 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ*าหน*าท่ีการเงินรับชําระ
ค�าธรรมเนียม 
 

5 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจ*าหน*าท่ีบันทึกข*อมูลเข*า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

15 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย�ให*ผู*ยื่นคําขอ 

10 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร*อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ*าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร*อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย� (แบบ 
ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค*า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือให*ความ
ยินยอมให*ใช*สถาน
ท่ีตั้งสํานักงานแห�ง
ใหญ�โดยให*เจ*าของ
ร*านหรือเจ*าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให*มีพยานลง

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู*ประกอบ
พาณิชยกิจมิได*เป$น
เจ*าบ*าน ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ชื่อรับรองอย�างน*อย 
1 คน 

3) 

สําเนาทะเบียนบ*าน
ท่ีแสดงให*เห็นว�า
ผู*ให*ความยินยอม
เป$นเจ*าบ*านหรือ
สําเนาสัญญาเช�า
โดยมีผู*ให*ความ
ยินยอมเป$นผู*เช�า
หรือเอกสารสิทธิ์
อย�างอ่ืนท่ีผู*เป$น
เจ*าของกรรมสิทธิ์
เป$นผู*ให*ความ
ยินยอมพร*อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต*อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู*ประกอบ
พาณิชยกิจมิได*เป$น
เจ*าบ*าน ) 

4) 

แผนท่ีแสดงสถานท่ี
ซ่ึงใช*ประกอบ
พาณิชยกิจและ
สถานท่ีสําคัญ
บริเวณใกล*เคียง
โดยสังเขปพร*อมลง
นามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบอํานาจ 
(ถ*ามี) พร*อมปSด
อากรแสตมปX 10 
บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู*รับ
มอบอํานาจ (ถ*ามี) 
พร*อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) สําเนาหนังสือ - 0 1 ฉบับ (ใช*ในกรณี
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อนุญาตหรือหนังสือ
รับรองให*เป$นผู*
จําหน�ายหรือให*เช�า
สินค*าดังกล�าวจาก
เจ*าของลิขสิทธิ์ของ
สินค*าท่ีขายหรือให*
เช�าหรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากร
หรือหลักฐานการ
ซ้ือขายจาก
ต�างประเทศพร*อม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต*อง 

ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให*
เช�าแผ�นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศน�แผ�น
วีดิทัศน�ดีวีดีหรือ
แผ�นวีดีทัศน�ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะท่ี
เก่ียวกับการ
บันเทิง) 

8) 

หนังสือชี้แจง
ข*อเท็จจริงของ
แหล�งท่ีมาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบ
เจ*าหน*าท่ีเพ่ือทํา
บันทึกถ*อยคํา
เก่ียวกับข*อเท็จจริง
ของแหล�งท่ีมาของ
เงินทุนพร*อมแสดง
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนก็ได* 

- 1 0 ฉบับ (ใช*ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค*าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซ่ึงประดับด*วยอัญ
มณี) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 

 1) ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 
    ค�าธรรมเนียม 50 บาท 
    หมายเหตุ - 

 2) ค�าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
    ค�าธรรมเนียม 30 บาท 
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    หมายเหตุ - 
 

17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน งานจัดเก็บและพัฒนารายได* กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
 - 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นางบัญจรัตน�  เทพวงษ� 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย$ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย$ 
           พ.ศ. 2499 กรณีผู�ขอจดทะเบียนเป9นบุคคลธรรมดา 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย� 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย� (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499

กรณีผู*ขอจดทะเบียนเป$นบุคคลธรรมดา 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให*บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท*องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: จดทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม อยู ภายใต"บังคับของกฎหมายว าด"วย

ทะเบียนพาณิชย� 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม อยู ภายใต"บังคับแห งพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องให"ผู"ประกอบพาณิชยกิจต"องจดทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องแต งต้ังพนักงานเจ"าหน"าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย�แต งต้ังพนักงานเจ"าหน"าท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย� (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค"าเรื่องกําหนดแบบพิมพ�เพ่ือใช"ในการให"บริการข"อมูลทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2555   
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย�ท่ี 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย�และเลขคํา

ขอจดทะเบียนพาณิชย� 
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค"าเรื่องกําหนดแบบพิมพ� พ.ศ. 2549 
10 คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย�ท่ี 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย�และเลข 

คําขอจดทะเบียนพาณิชย�จังหวัดบึงกาฬ 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไม�มี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน สพจ. ทก. 05  
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11. ช�องทางการให$บริการ  
1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ

ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู*ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงได*จดทะเบียนไว*แล*วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆท่ีได*จดทะเบียนไว*จะต*องยื่นคํา 

 ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับต้ังแต�วันท่ีได*มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13) 
   2. ผู*ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย�ด*วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให*ผู*อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทน 
 ก็ได* 
   3. ให*ผู*ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป$นเจ*าของกิจการเป$นผู*ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร  
  ประกอบคําขอจดทะเบียน 
   4. แบบพิมพ�คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได*จากพนักงานเจ*าหน*าท่ีหรือดาวน�  
  โหลดจาก www.dbd.go.th 

 
หมายเหตุ : 
      ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ*าหน*าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ*วนตามท่ีระบุไว*ใน
คู�มือประชาชนเรียบร*อยแล*วท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม�ครบถ*วนและ/หรือมีความบกพร�องไม�สมบูรณ�
เป$นเหตุให*ไม�สามารถพิจารณาได*เจ*าหน*าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร�องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ี
ต*องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู*ยื่นคําขอจะต*องดําเนินการแก*ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึก
ดังกล�าวมิเช�นนั้นจะถือว�าผู*ยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจ*าหน*าท่ีและผู*ยื่นคําขอหรือผู*ได*รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล�าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร�องดังกล�าวให*ผู*ยื่นคําขอหรือผู*ได*รับมอบอํานาจไว*เป$นหลักฐาน 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ*งผล 
 

30 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ*าหน*าท่ีการเงินรับชําระ
ค�าธรรมเนียม 
 

5 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ*าหน*าท่ีบันทึกข*อมูลเข*า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

15 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย�ให*ผู*ยื่นคําขอ 

10 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู*
ประกอบพาณิชยกิจ
พร*อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต*อง) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บ*าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียน
บ*านของผู*ประกอบ
พาณิชยกิจพร*อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต*อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย� (แบบ 
ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค*า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

(ต*นฉบับ) หนังสือ
ให*ความยินยอมให*
ใช*สถานท่ีตั้ง
สํานักงานแห�งใหญ�

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู*ประกอบ
พาณิชยกิจมิได*เป$น
เจ*าบ*าน ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

โดยให*เจ*าของร*าน
หรือเจ*าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให*มีพยานลง
ชื่อรับรองอย�างน*อย 
1 คน 

3) 

สําเนาทะเบียนบ*าน
ท่ีแสดงให*เห็นว�า
ผู*ให*ความยินยอม
เป$นเจ*าบ*านหรือ
สําเนาสัญญาเช�า
โดยมีผู*ให*ความ
ยินยอมเป$นผู*เช�า
หรือเอกสารสิทธิ์
อย�างอ่ืนท่ีผู*เป$น
เจ*าของกรรมสิทธิ์
เป$นผู*ให*ความ
ยินยอมพร*อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต*อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู*ประกอบ
พาณิชยกิจมิได*เป$น
เจ*าบ*าน) 

4) 

แผนท่ีแสดงสถานท่ี
ซ่ึงใช*ประกอบ
พาณิชยกิจและ
สถานท่ีสําคัญ
บริเวณใกล*เคียง
โดยสังเขปพร*อมลง
นามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบอํานาจ 
(ถ*ามี) พร*อมปSด
อากรแสตมปX 10 
บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู*รับ
มอบอํานาจ (ถ*ามี) 
พร*อมลงนาม

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองสําเนา
ถูกต*อง 

7) 
ใบทะเบียนพาณิชย� 
(ฉบับจริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค*า 

1 0 ฉบับ - 

 
16. ค�าธรรมเนียม 

 1) ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 
    ค�าธรรมเนียม 20 บาท 
    หมายเหตุ - 

 2) ค�าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
    ค�าธรรมเนียม 30 บาท 
    หมายเหตุ - 
 

17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน งานจัดเก็บและพัฒนารายได* กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

  -  
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นางบัญจรัตน�  เทพวงษ� 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย$ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย$ พ.ศ. 2499   
           กรณีผู�ขอจดทะเบียนเป9นบุคคลธรรมดา 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย� 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย� (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 กรณีผู*

ขอจดทะเบียนเป$นบุคคลธรรมดา 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให*บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท*องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: จดทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค"าเรื่องกําหนดแบบพิมพ� พ.ศ. 2549 
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค"าเรื่องกําหนดแบบพิมพ�เพ่ือใช"ในการให"บริการข"อมูลทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2555   
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องแต งต้ังพนักงานเจ"าหน"าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย�แต งต้ังพนักงานเจ"าหน"าท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย� (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
5) กฎกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 
6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย�ท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย�และเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย� 
7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย�ท่ี 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย�และเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย�จังหวัดบึงกาฬ 
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม อยู ภายใต"บังคับของกฎหมายว า

ด"วยทะเบียนพาณิชย� 
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม อยู ภายใต"บังคับแห งพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องให"ผู"ประกอบพาณิชยกิจต"องจดทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปTนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไม�มี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
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10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน สพจ. ทก. 09  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ
ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู*ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงจดทะเบียนพาณิชย�ไว*ต�อมาได*เลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม เช�น 

ขาดทุนไม�ประสงค�จะประกอบการค*าต�อไปเจ*าของสถานท่ีเรียกห*องคืนเพราะหมดสัญญาเช�าหรือเลิกห*างหุ*นส�วนบริษัท
ให*ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต�อพนักงานเจ*าหน*าท่ีภายในกําหนด 30 วันนับต้ังแต�วันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13) 
  2. กรณีผู*ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข*องไม�สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด*วยตนเองเช�นวิกลจริตตายสาบสูญ
เป$นต*นให*ผู*ท่ีมีส�วนได*เสียตามกฎหมายเช�นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
แทนผู*ประกอบพาณิชยกิจนั้นได*โดยให*ผู*มีส�วนได*เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิกพร*อมแนบ
เอกสารหลักฐานการท่ีผู*ประกอบพาณิชยกิจไม�สามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนได*ด*วยตนเองเช�นใบมรณบัตรคําสั่งศาล
เป$นต*น 
  3. ผู*ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได*ด*วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให*ผู*อ่ืนยื่น
แทนก็ได* 
  4. ให*ผู*ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป$นเจ*าของกิจการหรือผู*มีส�วนได*เสีย (แล*วแต�กรณี) เป$นผู*ลงลายมือชื่อรับรองรายการ
ในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
  5. แบบพิมพ�คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได*จากพนักงานเจ*าหน*าท่ีหรือดาวน�
โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ : 
      ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ*าหน*าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ*วนตาม 
ท่ีระบุไว*ในคู�มือประชาชนเรียบร*อยแล*ว ท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม�ครบถ*วนและ/หรือมีความบกพร�อง 
ไม�สมบูรณ�เป$นเหตุให*ไม�สามารถพิจารณาได*เจ*าหน*าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร�องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานท่ีต*องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู*ยื่นคําขอจะต*องดําเนินการแก*ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ในบันทึกดังกล�าวมิเช�นนั้นจะถือว�าผู*ยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจ*าหน*าท่ีและผู*ยื่นคําขอหรือผู*ได*รับมอบอํานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล�าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร�องดังกล�าวให*ผู*ยื่นคําขอหรือผู*ได*รับมอบอํานาจไว*เป$นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



- 67 - 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ*งผล 
 

30 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ*าหน*าท่ีการเงินรับชําระ
ค�าธรรมเนียม 
 

5 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ*าหน*าท่ีบันทึกข*อมูลเข*า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 

15 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย�ให*ผู*ยื่นคําขอ 

10 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู*
ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทท่ี
ยื่นคําขอแทน
พร*อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย� (แบบ 
ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค*า 

1 0 ฉบับ - 

2) 
ใบทะเบียน
พาณิชย� (ฉบับ
จริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค*า 

1 0 ฉบับ - 

3) 

สําเนาใบมรณ
บัตรของผู*
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก�
กรรม) โดยให*
ทายาทท่ียื่นคําขอ
เป$นผู*ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

4) 

สําเนาหลักฐาน
แสดงความเป$น
ทายาทของผู*ลง
ชื่อแทนผู*
ประกอบพาณิชย
กิจซ่ึงถึงแก�กรรม
พร*อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ*ามี) 
พร*อมปSดอากร
แสตมปX 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู*รับมอบอํานาจ 
(ถ*ามี) พร*อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต*อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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16. ค�าธรรมเนียม 
 1) ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 

    ค�าธรรมเนียม 20 บาท 
    หมายเหตุ - 

 2) ค�าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
    ค�าธรรมเนียม 30 บาท 
    หมายเหตุ - 
 

17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน งานจัดเก็บและพัฒนารายได* กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
  - 
 

 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นางบัญจรัตน�  เทพวงษ� 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีป:าย 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีปFาย 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: รบัแจ*ง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) พ.ร.บ. ภาษีป�าย พ.ศ. 2510 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การรับชําระภาษีปFาย 26/05/2558 16:15  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ
ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   ตามพระราชบัญญัติภาษีปFาย พ.ศ. 2510 กําหนดให*องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินมีหน*าท่ีในการรับชําระภาษี 
 ปFายแสดงชื่อยี่ห*อหรือเครื่องหมายท่ีใช*เพ่ือการประกอบการค*าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการค*าหรือกิจการอ่ืน 
 เพ่ือหารายได* โดยมีหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 

  1. องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน (เทศบาลหรือองค�การบริหารส�วนตําบล) ประชาสัมพันธ�ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
  2. แจ*งให*เจ*าของปFายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปFาย (ภ.ป. 1) 
  3. เจ*าของปFายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปFาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
  4. องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปFายและแจ*งการประเมินภาษีปFาย (ภ.ป. 3) 
  5. องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินรับชําระภาษี (เจ*าของปFายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
  6. กรณีท่ีเจ*าของปFายชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วันนับแต�ได*รับแจ*งการประเมิน) ต*องชําระภาษีและเงิน
เพ่ิม 
  7. กรณีท่ีผู*รับประเมิน (เจ*าของปFาย) ไม�พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ�ต�อผู*บริหารท*องถ่ินได*ภายใน 30 วันนับ
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แต�ได*รับแจ*งการประเมินเพ่ือให*ผู*บริหารท*องถ่ินชี้ขาดและแจ*งให*ผู*เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 
60 วันนับแต�วันท่ีได*รับอุทธรณ�ตามพระราชบัญญัติภาษีปFายพ.ศ. 2510 
  8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม�ถูกต*องหรือไม�ครบถ*วนและไม�อาจแก*ไขเพ่ิมเติมได*ใน
ขณะนั้นผู*รับคําขอและผู*ยื่นคําขอจะต*องลงนามบันทึกสองฝtายและรายการเอกสาร/หลักฐานร�วมกันพร*อมกําหนด
ระยะเวลาให*ผู*ยื่นคําขอดําเนินการแก*ไข/เพ่ิมเติมหากผู*ยื่นคําขอไม�ดําเนินการแก*ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ผู*รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  9. พนักงานเจ*าหน*าท่ีจะยังไม�พิจารณาคําขอและยังไม�นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว�าผู*ยื่นคําขอจะดําเนินการแก*ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ*วนตามบันทึกสองฝtายนั้นเรียบร*อยแล*ว 
  10. ระยะเวลาการให*บริการตามคู�มือเริ่มนับหลังจากเจ*าหน*าท่ีผู*รับคําขอได*ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล*วเห็นว�ามีความครบถ*วนตามท่ีระบุไว*ในคู�มือประชาชน 
  11. หน�วยงานจะมีการแจ*งผลการพิจารณาให*ผู*ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต�วันท่ีพิจารณาแล*วเสร็จตาม 

  มาตรา 10 แห�งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ*าของปFายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปFาย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือให*พนักงานเจ*าหน*าท่ี
ตรวจสอบความครบถ*วน
ถูกต*องของเอกสารหลักฐาน 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 1 
วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปQ) 
2. หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ*าหน*าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการปFายตาม
แบบแสดงรายการภาษีปFาย 
(ภ.ป.1) และแจ*งการ
ประเมินภาษี 
 

30 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ียื่นแสดง
รายการภาษีปFาย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครองพ.ศ. 
2539) 
2. หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ*าของปFายชําระภาษี 
 

15 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วันนับ
แต�ได*รับแจ*งการ
ประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วัน
จะต*องชําระเงิน
เพ่ิมตามอัตราท่ี
กฎหมายกําหนด) 
2. หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรท่ีออกให*
โดยหน�วยงาน
ของรัฐพร*อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 



- 73 - 

 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 
ทะเบียนบ*าน
พร*อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผังแสดง
สถานท่ีตั้งหรือ
แสดงปFาย
รายละเอียด
เก่ียวกับปFายวัน
เดือนปQท่ีติดต้ัง
หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช�นสําเนาใบ
ทะเบียนการค*า
สําเนาทะเบียน
พาณิชย�สําเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลค�าเพ่ิม 

- 0 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรอง
นิติบุคคล (กรณี
นิติบุคคล) พร*อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีปFาย (ถ*ามี)
  

- 0 1 ชุด - 

7) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให*
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
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16. ค�าธรรมเนียม 
1. ปFายท่ีมีอักษรไทยล*วน คิดอัตรา 3 บาท ต�อ 500 ตารางเซนติเมตร 
2. ปFายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต�างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอ่ืนให*คิดอัตรา 20 บาท 
ต�อ 500 ตารางเซนติเมตร 
3. ปFายดังต�อไปนี้ ให*คิดอัตรา 40 ต�อ 500 ตารางเซนติเมตร 

(ก) ปFายท่ีไม�มีอักษรไทย ไม�ว�าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม� 
(ข) ปFายท่ีมีอักษรไทยบางส�วน หรือท้ังหมดอยู�ใต*หรือตํ่ากว�าอักษรต�างประเทศ 

4. ปFายท่ีเปลี่ยนแปลงแก*ไขพ้ืนท่ีปFาย ข*อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส�วนในปFายท่ีได*เสียภาษีแล*ว อันเป$นเหตุให*
ต*องเสียภาษีปFายเพ่ิมข้ึน ให*คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล*วแต�กรณี และให*เสียเฉพาะจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน 
5. ปFายทุกประเภทเม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของปFายแล*ว ถ*ามีอัตราท่ีต*องเสียภาษีตํ่ากว�าปFายละ 200 บาท ให*เสียภาษีปFายละ 
200 บาท 

 

17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน งานจัดเก็บและพัฒนารายได* กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
     1) 1. แบบแจ*งรายการเพ่ือเสียภาษีปFาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ�ภาษีปFาย (ภ.ป. 4) 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นางบัญจรัตน�  เทพวงษ� 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: รบัแจ*ง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 25/05/2558 16:24  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ
ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 กําหนดให*องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินมีหน*าท่ีในการรับ 
  ชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากทรัพย�สินท่ีเป$นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร*างอย�างอ่ืนๆ และท่ีดินท่ีใช*ต�อเนื่องกับโรงเรือน  
 หรือสิ่งปลูกสร*างอย�างอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 

1. องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน (เทศบาล/องค�การบริหารส�วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ�ข้ันตอนและวิธี   
การชําระภาษี 
    2. แจ*งให*เจ*าของทรัพย�สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย�สิน (ภ.ร.ด.2) 
    3. เจ*าของทรัพย�สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย�สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ� 
    4. องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย�สินและแจ*งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
    5. องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินรับชําระภาษี (เจ*าของทรัพย�สินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
    6. เจ*าของทรัพย�สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแต�ได*รับแจ*งการประเมินกรณีท่ีเจ*าของทรัพย�สินชําระ
ภาษีเกินเวลาท่ีกําหนดจะต*องชําระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
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    7. กรณีท่ีผู*รับประเมิน (เจ*าของทรัพย�สิน) ไม�พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ�ต�อผู*บริหารท*องถ่ินได*ภายใน 15 วัน
นับแต�ได*รับแจ*งการประเมินโดยผู*บริหารท*องถ่ินชี้ขาดและแจ*งเจ*าของทรัพย�สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ี
เจ*าของทรัพย�สินยื่นอุทธรณ� (ภ.ร.ด.9) 
    8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม�ถูกต*องหรือไม�ครบถ*วนและไม�อาจแก*ไขเพ่ิมเติมได*ใน
ขณะนั้นผู*รับคําขอและผู*ยื่นคําขอจะต*องลงนามบันทึกสองฝtายและรายการเอกสาร/หลักฐานร�วมกันพร*อมกําหนด
ระยะเวลาให*ผู*ยื่นคําขอดําเนินการแก*ไข/เพ่ิมเติมหากผู*ยื่นคําขอไม�ดําเนินการแก*ไข/เพ่ิมเติมได*ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดผู*รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
    9. พนักงานเจ*าหน*าท่ีจะยังไม�พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว�าผู*ยื่นคําขอจะดําเนินการแก*ไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ*วนตามบันทึกสองฝtายนั้นเรียบร*อยแล*ว 
   10. ระยะเวลาการให*บริการตามคู�มือเริ่มนับหลังจากเจ*าหน*าท่ีผู*รับคําขอได*ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล*วเห็นว�ามีความครบถ*วนตามท่ีระบุไว*ในคู�มือประชาชน 
   11. จะดําเนินการแจ*งผลการพิจารณาให*ผู*ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต�วันท่ีพิจารณาแล*วเสร็จ 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ*าของทรัพย�สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย�สิน 
(ภ.ร.ด.2) เพ่ือให*พนักงาน
เจ*าหน*าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 1 
วันนับแต�ผู*รับบริการ
มายื่นคําขอ 
2. หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 
/ องค�การบริหาร
ส�วนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ*าหน*าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย�สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย�สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ*ง
การประเมินภาษีให*เจ*าของ
ทรัพย�สินดําเนินการชําระ
ภาษี 
 

30 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ียื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย�สิน (ภ.ร.ด.2) 
(ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ) 
2. หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

/ องค�การบริหาร
ส�วนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมืองพัทยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให*
โดยหน�วยงานของ
รัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ*าน
พร*อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์โรงเรือน
และท่ีดินพร*อม
สําเนาเช�นโฉนด
ท่ีดินใบอนุญาต
ปลูกสร*างหนังสือ
สัญญาซ้ือขายหรือ
ให*โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พร*อมสําเนาเช�น
ใบทะเบียนการค*า
ทะเบียนพาณิชย�
ทะเบียน
ภาษีมูลค�าเพ่ิม
หรือใบอนุญาต

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบกิจการ
ค*าของฝtาย
สิ่งแวดล*อมสัญญา
เช�าอาคาร 

5) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร*อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจให*
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค�าธรรมเนียม 

ผู*รับประเมินจะต*องเสียภาษีในอัตราร*อยละ 12.5 ของค�ารายปQ 

 
17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน งานจัดเก็บและพัฒนารายได* กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
     1) 1. แบบแจ*งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร*องขอให*พิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
- 
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19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นางบัญจรัตน�  เทพวงษ� 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงท�องท่ี 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงท�องที่ 

2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท"องท่ี พ.ศ. 2508 
4. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ
ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

5. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   ตามความในมาตรา 24 มาตรา 29 และมาตรา 30 แห�ง พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท*องท่ี พ.ศ. 2508 ได*กําหนดให* 
เจ*าของท่ีดินซ่ึงมีหน*าท่ีเสียภาษีบํารุงท*องท่ีหรือพนักงานสํารวจ ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินเพ่ือเสียภาษีบํารุงท*องท่ีต�อ
พนักงานประเมินโดยยื่น ณ สํานักงานท่ีท่ีดินแปลงนี้ตั้งอยู�ในเขตหรือยื่น ณ สถานท่ีอ่ืนท่ีท่ีดินแปลงนั้นต้ังอยู� ท้ังนี้ให*ยื่น
ภายในเดือนมกราคม ของปQแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน แบบแสดงรายการท่ีดินท่ีได*ยื่นไว*ให*ใช*ได*ทุกปQในรอบ
ระยะเวลา 4 ปQ 
 
6. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให$บริการ ส�วนงาน/หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ผู*มีหน*าท่ีเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี (ภ.บ.ท.5) 
ภายในเดือนมิถุนายนของปQสุดท*ายทุกรอบระยะเวลา 4 ปQ  
    กรณีเจ*าของท่ีดินใหม�หรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงให*
เจ*าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน ภายใน 30 วัน จากวันท่ี
เจ*าของท่ีดินข้ึนใหม�หรือจํานวนเนื้อท่ีดินได*มีการเปลี่ยนแปลง 
2. เจ*าหน*าท่ี ประเมินภาษีจะประเมินและคํานวณภาษี  พร*อมท้ัง
แจ*งการประเมินให*เจ*าของท่ีดินทราบ 
3. ผู*มีหน*าท่ีเสียภาษีต*องชําระเงินค�าภาษีบํารุงท*องท่ีภายในวันท่ี 
30 เมษายน ของทุกปQ 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได� 
กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข�าว 
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให$บริการ  ส�วนงาน/หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.การชําระภาษีตามปกติ 
          1.1 ยื่นเอกสาร   
          1.2 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช*ประโยชน�ในท่ีดินใช*
เวลา 3 นาที 
          1.3 ออกใบเสร็จรับเงินพร*อมเสนอเจ*าพนักงานลงนาม ใช*
เวลา 2 นาที 
2.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเจ*าของท่ีดิน  
           2.1 ยื่นคําร*อง 
           2.2 ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน บัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาทะเบียนบ*านใช*เวลา 3 นาที  
           2.3 ออกใบเสร็จรับเงินพร*อมเสนอเจ*าพนักงานลงนามใช*
เวลา 2 นาที 
3.กรณีมีการประเมินใหม� 
            3.1 ยื่นคําร*อง 
            3.2 ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน บัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบ*านใช*เวลา 3 นาที  

       3.3  ออกใบเสร็จรับเงินพร*อมเสนอเจ*าพนักงานลง 
นามใช*เวลา 2 นาที 
 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได� 
กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข�าว 
 

  

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที 
 

7. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
ท่ีดินรายใหม� หรือปQท่ีมีการตีราคาปานกลาง ให*เจ*าของท่ีดินยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปQท่ีมีการตีราคา
ปานกลางท่ีดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปQ หรือภายใน 30 วัน กรณีท่ีได*กรรมสิทธิ์ใหม�หรือเปลี่ยนแปลงการใช*
ประโยชน�ท่ีดินใหม� โดยยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 พร*อมสําเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา ได*แก� 
1. โฉนดท่ีดิน                จํานวน  1  ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบ*าน     จํานวน  1  ฉบับ 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข*าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผู*เสียภาษี 
    จํานวน 1 ฉบับ 

กรณีเจ*าของท่ีดินเป$นนิติบุคคลให*แนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ*นส�วนบริษัท 

- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม�สามารถยื่นแบบได*ด*วยตนเอง พร*อมติดอากรแสตมปXตามกฎหมาย 

- ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท*าย (ถ*ามี) 
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กรณีท่ีดินรายเก�า ให*เจ*าของท่ีดินชําระเงินค�าภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปQ และเพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการ
ติดต�อ โปรดนําใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท*ายมาแสดงด*วย 

 
8. ค�าธรรมเนียม 

       ฐานภาษี คือ ราคาปานกลางท่ีดินท่ีระเบียบได*กําหนดข้ึน ปกติให*เสียภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงท*องท่ีท*าย
พระราชบัญญัติ ดังนี้ 
         ท่ีดินท่ีใช*ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม*ล*มลุกให*เสียก่ึงอัตรา  แต�ถ*าเจ*าของท่ีดินประกอบกสิกรรมประเภท
ไม*ล*มลุกนั้นด*วยตนเองให*เสียอย�างสูงไม�เกินไร�ละ 5 บาท  และท่ีดินท่ีท้ิงไว*ว�างเปล�าหรือไม�ได*ทําประโยชน�ตามควรแก�
สภาพของท่ีดินให*เสียเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเท�า 
         กรณีท่ีผู*มีหน*าท่ีเสียภาษีไม�ยื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดจะต*องเสียเงินเพ่ิม
อีกร*อยละ 10ของจํานวนเงินค�าภาษี  
         กรณีผู*มีหน*าท่ีเสียภาษีไม�ชําระภาษีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะต*องเสียเงินเพ่ิมอีกร*อยละ 2 จํานวนเงินค�า
ภาษี 
 
การไม�ย่ืนแบบและชําระภาษีภายในกําหนด 
    1. ไม�ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนดให*เสียเงินเพ่ิมร$อยละ 10 ของจํานวนเงินท่ีต$องเสียภาษี
บํารุงท$องท่ี เว*นแต�กรณีท่ีเจ*าของท่ีดินได*ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินก�อนท่ีเจ*าพนักงานประเมินจะได*แจ*งให*ทราบถึง
การละเว*นนั้น ให*เสียเงินเพ่ิมร*อยละห*าของจํานวนเงินท่ีต*องเสียภาษีบํารุงท*องท่ี 
    2. ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม�ถูกต*องทําให*จํานวนเงินท่ีจะต*องเสียภาษีบํารุงท*องท่ีลดน*อยลง ให$เสียเงินเพ่ิม
ร$อยละ 10 ของภาษีบํารุงท$องท่ีประเมินเพ่ิมเติม  เว*นแต�กรณีท่ีเจ*าของท่ีดินได*มาขอแก*ไขแบบแสดงรายการท่ีดินให*
ถูกต*องก�อนท่ีเจ*าพนักงานประเมินแจ*งการประเมิน 
    3. ชี้เขตแจ*งจํานวนเนื้อท่ีดินไม�ถูกต*องต�อเจ*าพนักงานสํารวจ โดยทําให*จํานวนเงินท่ีจะต*องเสียภาษีบํารุงท*องท่ีลด
น*อยลง ให$เสียเงินเพ่ิมอีกหนึ่งเท�าของภาษีบํารุงท*องท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
    4. ไม�ชําระภาษีบํารุงท*องท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด ให*เสียเงินเพ่ิมร$อยละ 24 ต�อปKของจํานวนเงินท่ีต$องเสียภาษี
บํารุงท$องท่ี เศษของเดือนให*นับเป$นหนึ่งเดือน ท้ังนี้ไม�ให*นําเงินเพ่ิมตาม (1) (2) หรือ (3) มาคํานวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิม
ตาม (4) ด*วยเงินเพ่ิมให*ถือว�าเป$นภาษีบํารุงท*องท่ี 
 

9. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน งานจัดเก็บและพัฒนารายได* กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

10. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
- 
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11. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นางบัญจรัตน�  เทพวงษ� 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การโฆษณาด�วยการป=ดท้ิงหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การโฆษณาด*วยการปSดท้ิงหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: สํานักกฎหมายและระเบียบท*องถ่ิน 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเปTนระเบียบเรียบร"อยของบ"านเมือง พ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ. รักษาความสะอาด

และความเป$นระเบียบเรียบร*อยของบ*านเมือง พ.ศ. 2535  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 7 วัน 

9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การโฆษณาด*วยการปSดท้ิงหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวใน  

ท่ีสาธารณะ 22/05/2558 11:04  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดต อ
ด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
       พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป$นระเบียบเรียบร*อยของบ*านเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดให*การ
โฆษณาด*วยการปSดท้ิงหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะจะกระทําได*ต�อเม่ือได*รับหนังสืออนุญาตจาก 
เจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีและต*องปฏิบัติให*เป$นไปตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือ
อนุญาตด*วย เว*นแต�เป$นการกระทําของราชการส�วนท*องถ่ินราชการส�วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน�วยงานท่ีมี
อํานาจกระทําได*หรือเป$นการโฆษณาด*วยการปSดแผ�นประกาศณสถานท่ีซ่ึงราชการส�วนท*องถ่ินจัดไว*เพ่ือการนั้นหรือ 
เป$นการโฆษณาในการเลือกต้ังตามกฎหมายว�าด*วยการเลือกต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งรัฐสมาชิกสภาท*องถ่ินหรือ
ผู*บริหารท*องถ่ินและการโฆษณาด*วยการปSดประกาศของเจ*าของหรือผู*ครอบครองอาคารหรือต*นไม*เพ่ือให*ทราบชื่อ
เจ*าของผู*ครอบครองอาคารชื่ออาคารเลขท่ีอาคารหรือข*อความอ่ืนเก่ียวกับการเข*าไปและออกจากอาคาร 
       กรณีแผ�น ประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกต้ังท่ีมีการโฆษณาทางการค*าหรือโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยู�ด*วย
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จะต*องขออนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามกฎหมายนี้ด*วยเช�นกัน 
       การโฆษณาด*วยการปSดท้ิงหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะโดยไม�ได*รับอนุญาตจากเจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีหรือได*รับอนุญาตแต�มิได*ปฏิบัติให*เป$นไปตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดในการรับอนุญาตเจ*า
พนักงานท*องถ่ินหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจสั่งเป$นหนังสือให*ผู*โฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือล*างข*อความหรือภาพ
นั้นภายในเวลาท่ีกําหนดและหากเป$นกรณีท่ีมีข*อความหรือภาพท่ีมีผลกระทบต�อความสงบเรียบร*อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนหรือลามกอนาจารเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจปลดถอนขูดลบหรือล*างข*อความ
หรือภาพนั้นได*เองโดยคิดค�าใช*จ�ายจากผู*โฆษณาตามท่ีได*ใช*จ�ายไปจริง 
       เจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีจะอนุญาตให*โฆษณาด*วยการปSดท้ิงหรือโปรยแผ�นประกาศหรือ
ใบปลิวในท่ีสาธารณะในกรณีดังต�อไปนี้ 
  (1) ข*อความหรือภาพในแผ�นประกาศหรือใบปลิวไม�ขัดต�อกฎหมายความสงบเรียบร*อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
  (2) มีคํารับรองของผู*ขออนุญาตว�าจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือล*างแผ�นประกาศหรือใบปลิวเม่ือหนังสืออนุญาต
หมดอายุ 
  (3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดให*การโฆษณาในเรื่องใดต*องได*รับอนุมัติข*อความหรือภาพท่ีใช*ในการโฆษณาหรือ
จะต*องปฏิบัติตามกฎหมายใดต*องได*รับอนุมัติหรือได*ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล*วอาทิการขออนุญาตเล�นการพนันการ
ขออนุญาตเรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพง้ิวเป$นต*น 
  (4) ในกรณีท่ีเป$นการโฆษณาด*วยการติดต้ังปFายโฆษณาต*องไม�อยู�ในบริเวณท่ีห*ามติดต้ังปFายโฆษณาซ่ึงได*แก�บริเวณ
คร�อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรีย�สะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข*ามเกาะกลางถนนสวนหย�อม
สวนธารณะถนนต*นไม*และเสาไฟฟFาซ่ึงอยู�ในท่ีสาธารณะเว*นแต�เป$นการติดต้ังเพ่ือพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการต*อนรับราช
อาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
       ในการอนุญาตเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีต*องแสดงเขตท*องท่ีท่ีอนุญาตไว*ในหนังสืออนุญาต
และต*องกําหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต*หลักเกณฑ�ดังนี้ 
  (1) การโฆษณาท่ีเป$นการค*าครั้งละไม�เกิน 60 วัน 
  (2) การโฆษณาท่ีไม�เป$นการค*าครั้งและไม�เกิน 30 วัน 
เม่ือได*รับอนุญาตแล*วให*ผู*รับอนุญาตแสดงข*อความว�าได*รับอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีโดย
แสดงเลขท่ีและวันเดือนปQท่ีได*รับหนังสืออนุญาตลงในแผ�นประกาศหรือใบปลิวด*วย 
การโฆษณาด*วยการปSดท้ิงหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะโดยไม�ได*รับอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถ่ิน
หรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีหรือฝtาฝfนไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาตต*องระวางโทษปรับไม�เกินห*าพันบาท 
 
หมายเหตุ : 
       กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม�ถูกต*องหรือไม�ครบถ*วนและไม�อาจแก*ไข/เพ่ิมเติมได*ใน
ขณะนั้นผู*รับคําขอและผู*ยื่นคําขอจะต*องลงนามบันทึกสองฝtายและรายการเอกสาร/หลักฐานร�วมกันพร*อมกําหนด
ระยะเวลาให*ผู*ยื่นคําขอดําเนินการแก*ไข/เพ่ิมเติมหากผู*ยื่นคําขอไม�ดําเนินการแก*ไข/เพ่ิมเติมได*ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดผู*รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
       พนักงานเจ*าหน*าท่ีจะยังไม�พิจารณาคําขอและยังไม�นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว�าผู*ยื่นคําขอจะดําเนินการ
แก*ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ*วนตามบันทึกสองฝtายนั้นเรียบร*อยแล*ว 
      กรณีมีข*อขัดข*องเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซ่ึงจะต*องมีการแก*ไขคําร*องข*อความหรือภาพในแผ�นประกาศหรือ
แผ�นปลิวหรือพบในภายหลังว�าผู*ขออนุญาตจะต*องดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนก�อนจะแจ*งเหตุขัดข*องหรือเหตุผลท่ีไม�
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สามารถออกหนังสืออนุญาตให*ผู*ขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต�วันตรวจพบข*อขัดข*องแต�จะไม�เกิน 7 วัน 
       หน�วยงานจะมีการแจ*งผลการพิจารณาให*ผู*ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต�วันท่ีพิจารณาแล*วเสร็จตามมาตรา 
10 แห�งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู*ยื่นคําขอยื่นคําร*องขอ
อนุญาตพร*อมเอกสาร
หลักฐานเพ่ือให*เจ*าหน*าท่ี
ตรวจสอบ 

4 ชั่วโมง องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเรื่องให*เจ*าพนักงาน
ท*องถ่ินหรือพนักงาน
เจ*าหน*าท่ีผู*มีอํานาจอนุญาต
ได*พิจารณา 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

 

3) 
การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 
 

5 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคําร*องขอ
อนุญาตโฆษณา 
(แบบ ร.ส.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

แผนผังแสดงเขตท่ี
จะปSดท้ิงหรือโปรย
แผ�นประกาศหรือ
ใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) 
ตัวอย�างของแผ�น
ประกาศหรือ
ใบปลิวท่ีจะโฆษณา 

- 2 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู*ยื่น
คําร*องพร*อม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง 

- 0 1 ชุด (กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นบุคคลธรรมดา
และยื่นคําร*องด*วย
ตนเอง) 

5) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู*ขอ
อนุญาตพร*อมรับ 
รองสําเนาถูกต*อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นบุคคลธรรมดา
แต�มอบให*บุคคลอ่ืน
ยื่นคําร*องแทน) 

6) 

หนังสือมอบอํานาจ
ให*ทําการแทน
พร*อมปSดอากร
แสตมปX 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นบุคคลธรรมดา
แต�มอบให*บุคคลอ่ืน
ยื่นคําร*องแทน) 

7) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู*ยื่น
แทนพร*อมรับรอง
สําเนาถูกต*อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นบุคคลธรรมดา
แต�มอบให*บุคคลอ่ืน
ยื่นคําร*องแทน) 

8) 

สําเนาหลักฐาน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลซ่ึงผู*มีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลรับรอง
สําเนาถูกต*องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป$นผู*
ยื่นคําร*องด*วย
ตนเอง) 

9) 

สําเนาหลักฐาน
แสดงการเป$นผู*มี
อํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลพร*อม
รับรองสําเนา
ถูกต*องและ
ประทับตรานิติ

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป$นผู*
ยื่นคําร*องด*วย
ตนเอง) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บุคคล 

10) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู*มี
อํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลผู*ยื่นคํา
ร*องพร*อมรับรอง
สําเนาถูกต*อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป$นผู*
ยื่นคําร*องด*วย
ตนเอง) 

11) 

สําเนาหลักฐาน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลซ่ึงผู*มีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลรับรอง
สําเนาถูกต*องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให*บุคคลอ่ืนเป$นผู*
ยื่นคําร*องแทน) 

12) 

สําเนาหลักฐาน
แสดงการเป$นผู*มี
อํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลพร*อม
รับรองสําเนา
ถูกต*องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให*บุคคลอ่ืนเป$นผู*
ยื่นคําร*องแทน) 

13) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู*มี
อํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลผู*มอบ
อํานาจพร*อม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให*บุคคลอ่ืนเป$นผู*
ยื่นคําร*องแทน) 

14) 
หนังสือมอบอํานาจ
ให*ทําการแทน
พร*อมปSดอากร

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แสตมปX แทนนิติบุคคลมอบ
ให*บุคคลอ่ืนเป$นผู*
ยื่นคําร*องแทน) 

15) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู*รับ
มอบอํานาจผู*ยื่นคํา
ร*องแทนพร*อม
รับรองสําเนา
ถูกต*องง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให*บุคคลอ่ืนเป$นผู*
ยื่นคําร*องแทน) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค�าธรรมเนียม 
    1) หนังสืออนุญาตให$ปLดท้ิงหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาท่ีเปGนการค$า  

ค�าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ - 

    2) หนังสืออนุญาตให$ปLดท้ิงหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาอ่ืนๆ ท่ีไม�เปGนการค$า  
ค�าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช�องทางการร$องเรียน 
     1) ช�องทางการร$องเรียน งานจัดเก็บและพัฒนารายได* กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
 หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 

www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
     1) แบบฟอร�ม รส.1 

- 
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19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นางบัญจรัตน�  เทพวงษ� 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป9นอันตรายต�อสุขภาพ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป$นอันตรายต�อสุขภาพ 
2. หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให*บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท*องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ�วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปTนอันตรายต อสุขภาพ

พ.ศ. 2545 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป$นอันตรายต�อสุขภาพ 

20/05/2558 13:19  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ ส วนสาธารณสุข องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา / ติดต อด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา 
 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
       ผู*ใดประสงค�ขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป$นอันตรายต�อสุขภาพในแต�ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค�กร
ปกครองส�วนท*องถ่ินกําหนดไว*ในข*อกําหนดของท*องถ่ินให*เป$นกิจการท่ีต*องควบคุมในเขตท*องถ่ินนั้น) ต*องยื่นขอ
อนุญาตต�อเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร�มท่ีกฎหมายกําหนดพร*อม
ท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข*อกําหนดของท*องถ่ินณกลุ�ม/กอง/ฝtายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 
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2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว*ในข*อกําหนดของท*องถ่ิน) 
   (1) ผู*ประกอบการต*องยื่นเอกสารท่ีถูกต*องและครบถ*วน 
   (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*องตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต�ละประเภทกิจการต*องถูกต*องตามหลักเกณฑ� 
   (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนดไว*ในข*อกําหนดของท*องถ่ิน.... 
        

 หมายเหตุ :  
       ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ*าหน*าท่ีได*รับเอกสารครบถ*วนตามท่ี 

ระบุไว*ในคู�มือประชาชนเรียบร*อยแล*วและแจ*งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล*วเสร็จ 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู*ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป$นอันตรายต�อ
สุขภาพ (แต�ละประเภท
กิจการ) พร*อมหลักฐานท่ี
ท*องถ่ินกําหนด 

15 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุไป
ตามบริบทของ
ท*องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ*าหน*าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต*องของคําขอและความ
ครบถ*วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต*อง/ครบถ*วน
เจ*าหน*าท่ีแจ*งต�อผู*ยื่นคํา
ขอให*แก*ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไม�สามารถ
ดําเนินการได*ในขณะนั้นให*
จัดทําบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให*
เจ*าหน*าท่ีและผู*ยื่นคําขอลง
นามไว*ในบันทึกนั้นด*วย 
 
 

1 ชั่วโมง องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลาให* 
บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุไป
ตามบริบทของ
ท*องถ่ิน 
2. หากผู*ขอใบ 
อนุญาตไม�แก*ไขคํา
ขอหรือไม�ส�งเอกสาร
เพ่ิม เติมให*ครบถ*วน
ตามท่ีกําหนดในแบบ
บันทึกความบกพร�อง
ให*เจ*าหน*าท่ีส�งคืนคํา
ขอและเอกสารพร*อม
แจ*งเป$นหนังสือถึง
เหตุแห�งการคืนด*วย
และแจ*งสิทธิในการ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ*าหน*าท่ีตรวจสถานท่ีด*าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต*องตามหลักเกณฑ�
ด*านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต*องตาม
หลักเกณฑ�ด*านสุขลักษณะ
แนะนําให*ปรับปรุงแก*ไขด*าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให*ระบุไปตามบริบท
ของท*องถ่ิน 
2. กฎหมายกําหนด
ภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต*องและ
ครบถ*วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2557 

4) 

- 
 

การแจ*งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม�อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ*งการอนุญาตแก�
ผู*ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท*องถ่ินกําหนดหากพ*น
กําหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว*นแต�จะมีเหตุ
หรือข*อแก*ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม�อนุญาต 
แจ*งคําสั่งไม�ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป$น

8 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให*ระบุไปตามบริบท
ของท*องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ*า
พนักงานท*องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมีคําสั่ง
ไม�อนุญาตได*ภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต*องและ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อันตรายต�อสุขภาพ (ในแต�
ละประเภทกิจการ) แก�ผู*ขอ
อนุญาตทราบพร*อมแจ*งสิทธิ
ในการอุทธรณ� 
 
 

ครบถ*วนให*แจ*งการ
ขยายเวลาให*ผู*ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว�าจะ
พิจารณาแล*วเสร็จ
พร*อมสําเนาแจ*ง
สํานักก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาต) 
แจ*งให*ผู*ขออนุญาตมาชําระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท*องถ่ินกําหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเป$น
อันตรายต�อสุขภาพท่ีมี
ข*อกําหนดของท*องถ่ิน)  
 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให*ระบุไปตามบริบท
ของท*องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชําระตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด
จะต*องเสียค�าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร*อยละ 20 
ของจํานวนเงินท่ีค*าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ*าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลักฐานท่ีแสดง
การเป$นผู*มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาเอกสารสิทธิ์
หรือสัญญาเช�าหรือ
สิทธิอ่ืนใดตาม
กฎหมายในการใช*
ประโยชน�สถานท่ีท่ี
ใช*ประกอบกิจการ
ในแต�ละประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

2) 

หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว�าด*วย
การควบคุมอาคาร
ท่ีแสดงว�าอาคาร
ดังกล�าวสามารถใช*
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนุญาตได* 
 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องในแต�ละ
ประเภทกิจการเช�น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 
2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคารพ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. การเดินเรือ
ในน�านน้ําไทยพ.ศ. 
2546 เป$นต*น 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการท่ีกฎหมาย
กําหนดให*มีการ
ประเมินผลกระทบ
เช�นรายงานการ
วิเคราะห�ผลกระทบ
สิ่งแวดล*อม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ต�อสุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวัด
คุณภาพด*าน
สิ่งแวดล*อม (ในแต�
ละประเภทกิจการ
ท่ีกําหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย�
และหลักฐานแสดง
ว�าผ�านการอบรม
เรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการท่ี

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เก่ียวข*องกับ
อาหาร) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
     1) อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปGนอันตรายต�อสุขภาพฉบับละไม�เกิน 10,000 บาทต�อปK  

(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข"อกําหนดของท"องถ่ิน) 
 

17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน ส�วนสาธารณสุข องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร�มเปTนไปตามข"อกําหนดของท"องถ่ิน) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นางวงศ�อารีศรี  อินทนูจิตร 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป9นอันตรายต�อสุขภาพ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป$นอันตรายต�อสุขภาพ 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให*บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท*องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ�วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปTนอันตรายต อสุขภาพ

พ.ศ. 2545 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป$นอันตรายต�อ

สุขภาพ 20/05/2558 13:40  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ ส วนสาธารณสุข องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา / ติดต อด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา 
 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
  ผู*ใดประสงค�ขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป$นอันตรายต�อสุขภาพในแต�ละประเภทกิจการ (ตามท่ี
องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินกําหนดไว*ในข*อกําหนดของท*องถ่ินให*เป$นกิจการท่ีต*องควบคุมในเขตท*องถ่ินนั้น) จะต*องยื่น
ขอต�ออายุใบอนุญาตต�อเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าหน*าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปQนับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือได*ยื่นคําขอพร*อมกับเสียค�าธรรมเนียมแล*วให*ประกอบกิจการ
ต�อไปได*จนกว�าเจ*าพนักงานท*องถ่ินจะมีคําสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาตและหากผู*ขอต�ออายุใบอนุญาตไม�ได*มายื่นคําขอต�อ
อายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล*วต*องดําเนินการขออนุญาตใหม�เสมือนเป$นผู*ขออนุญาตรายใหม� 
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ท้ังนี้หากมายื่นขอต�ออายุใบอนุญาตแล*วแต�ไม�ชําระค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะต*องเสียค�าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร*อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค*างชําระและกรณีท่ีผู*ประกอบการค*างชําระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกินกว�า 2 
ครั้งเจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*ผู*นั้นหยุดดําเนินการไว*ได*จนกว�าจะเสียค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบจํานวน 
2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว*ในข*อกําหนดของท*องถ่ิน) 
   (1) ผู*ประกอบการต*องยื่นเอกสารท่ีถูกต*องและครบถ*วน 
   (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*องตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต�ละประเภทกิจการต*องถูกต*องตามหลักเกณฑ� 
   (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนดไว*ในข*อกําหนดของท*องถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ : 
  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ*าหน*าท่ีได*รับเอกสารครบถ*วนตามท่ีระบุไว*ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร*อยแล*วและแจ*งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล*วเสร็จ 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู*ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอต�อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป$นอันตรายต�อ
สุขภาพพร*อมหลักฐานท่ี
ท*องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ*าหน*าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต*องของคําขอและความ
ครบถ*วนของเอกสารหลักฐาน
ทันที 
กรณีไม�ถูกต*อง/ครบถ*วนจนท. 
แจ*งต�อผู*ยื่นคําขอให*แก*ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการหากไม�
สามารถดําเนินการได*ใน
ขณะนั้นให*จัดทําบันทึกความ
บกพร�องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
โดยให*เจ*าหน*าท่ีและผู*ยื่นคํา

1 ชั่วโมง องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถ่ิน 
2. หากผู*ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตไม�แก*ไข
คําขอหรือไม�ส�ง
เอกสารเพ่ิมเติมให*
ครบถ*วนตามท่ี
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอลงนามไว*ในบันทึกนั้นด*วย 
 
 

บกพร�องให*
เจ*าหน*าท่ีส�งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร*อมแจ*งเป$น
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด*วยและ
แจ*งสิทธิในการ
อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ*าหน*าท่ีตรวจสถานท่ีด*าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต*องตามหลักเกณฑ�
ด*านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต*องตามหลักเกณฑ�
ด*านสุขลักษณะแนะนําให*
ปรับปรุงแก*ไขด*านสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถ่ิน 
2. กฎหมายกําหนด
ภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต*องและ
ครบถ*วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2557)) 

4) 

- 
 

การแจ*งคําสั่งออกใบอนุญาต/
คําสั่งไม�อนุญาตให*ต�ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ*งการอนุญาตแก�ผู*

8 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ท*องถ่ินกําหนดหากพ*น
กําหนดถือว�าไม�ประสงค�จะรับ
ใบอนุญาตเว*นแต�จะมีเหตุหรือ
ข*อแก*ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม�อนุญาตให*ต�อ
อายุใบอนุญาต 
แจ*งคําสั่งไม�อนุญาตให*ต�ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ี
เป$นอันตรายต�อสุขภาพแก�ผู*
ขอต�ออายุใบอนุญาตทราบ
พร*อมแจ*งสิทธิในการอุทธรณ� 
 
 

ท*องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ*า
พนักงานท*องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมี
คําสั่งไม�อนุญาตได*
ภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีเอกสาร
ถูกต*องและ
ครบถ*วนให*แจ*งการ
ขยายเวลาให*ผู*ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว�าจะ
พิจารณาแล*วเสร็จ
พร*อมสําเนาแจ*ง
สํานักก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตต�ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ*งให*ผู*ขออนุญาตมาชําระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท*องถ่ินกําหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเป$น
อันตรายต�อสุขภาพท่ีมี
ข*อกําหนดของท*องถ่ิน)  
 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชําระ
ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดจะต*องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร*อยละ 20 ของ
จํานวนเงินท่ีค*าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ*าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลักฐานท่ีแสดง
การเป$นผู*มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาเอกสารสิทธิ์
หรือสัญญาเช�าหรือ
สิทธิอ่ืนใดตาม
กฎหมายในการใช*
ประโยชน�สถานท่ีท่ี
ใช*ประกอบกิจการ
ในแต�ละประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว�าด*วย
การควบคุมอาคาร
ท่ีแสดงว�าอาคาร
ดังกล�าวสามารถใช*
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนุญาตได* 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

3) 

สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข*องในแต�ละ
ประเภทกิจการเช�น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 
2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคารพ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. การเดินเรือ
ในน�านน้ําไทยพ.ศ. 
2546 เป$นต*น 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

4) 

เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการท่ีกฎหมาย
กําหนดให*มีการ
ประเมินผลกระทบ
เช�นรายงานการ
วิเคราะห�ผลกระทบ
สิ่งแวดล*อม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ต�อสุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวัด
คุณภาพด*าน
สิ่งแวดล*อม (ในแต�
ละประเภทกิจการ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ท่ีกําหนด) กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย�
และหลักฐานแสดง
ว�าผ�านการอบรม
เรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการท่ี
เก่ียวข*องกับ
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

 
16. ค�าธรรมเนียมค�าธรรมเนียม 
     1) อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปGนอันตรายต�อสุขภาพฉบับละไม�เกิน 10,000 บาทต�อปK (คิด

ตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข"อกําหนดของท"องถ่ิน) 
 

17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน ส�วนสาธารณสุข องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
     1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต (เอกสาร/แบบฟอร�มเปTนไปตามข"อกําหนดของท"องถ่ิน) 

 
19. หมายเหตุ 
- 
  
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นางวงศ�อารีศรี  อินทนูจิตร 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให*บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท*องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย

ท่ัวไป 19/05/2558 13:22  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ ส วนสาธารณสุข องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา / ติดต อด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา 
 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
       ผู*ใดประสงค�ขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเป$นธุรกิจหรือได*รับ
ประโยชน�ตอบแทนด*วยการคิดค�าบริการจะต*องยื่นขอต�ออายุใบอนุญาตต�อเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าหน*าท่ีท่ี
รับผิดชอบ เม่ือได*ยื่นคําขอพร*อมกับเสียค�าธรรมเนียมแล*วให*ประกอบกิจการต�อไปได*จนกว�าเจ*าพนักงานท*องถ่ินจะมี
คําสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาต และหากผู*ขอต�ออายุใบอนุญาตไม�ได*มายื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด
แล*วต*องดําเนินการขออนุญาตใหม�เสมือนเป$นผู*ขออนุญาตรายใหม� 
       ท้ังนี้หากมายื่นขอต�ออายุใบอนุญาตแล*วแต�ไม�ชําระค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะต*อง  
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เสียค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร*อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค*างชําระและกรณีท่ีผู*ประกอบการค*างชําระค�าธรรมเนียมติดต�อกัน
เกินกว�า 2 ครั้งเจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*ผู*นั้นหยุดดําเนินการไว*ได*จนกว�าจะเสียค�าธรรมเนียมและค�าปรับจน
ครบจํานวน 
2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว*ในข*อกําหนดของท*องถ่ิน) 
   (1) ผู*ประกอบกิจการท่ีประสงค�ขอรับใบอนุญาตต*องไม�มีประวัติถูกดําเนินคดีด*านการจัดการมูลฝอยท่ีไม�ถูก
สุขลักษณะ 
   (2) ผู*ประกอบการต*องยื่นเอกสารท่ีถูกต*องและครบถ*วน 
   (3) หลักเกณฑ�ด*านคุณสมบัติของผู*ประกอบกิจการด*านสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปและด*านคุณสมบัติของ
ผู*ปฏิบัติงานถูกต*องตามหลักเกณฑ� (ตามข*อกําหนดของท*องถ่ิน) 
   (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนดไว*ในข*อกําหนดของท*องถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ:  
       ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ*าหน*าท่ีได*รับเอกสารครบถ*วนตามท่ีระบุไว*ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร*อยแล*วและแจ*งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล*วเสร็จ 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู*ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอต�ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการ
กําจัดมูลฝอยท่ัวไปพร*อม
หลักฐานท่ีท*องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(ระยะเวลาการ
ให*บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุไป
ตามบริบทของพ้ืนท่ี) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ*าหน*าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต*องของคําขอและ
ความครบถ*วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต*อง/ครบถ*วน
เจ*าหน*าท่ีแจ*งต�อผู*ยื่นคํา
ขอให*แก*ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไม�สามารถ
ดําเนินการได*ในขณะนั้น
ให*จัดทําบันทึกความ
บกพร�องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่น

1 ชั่วโมง องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลาการ
ให*บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุไป
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 
2. หากผู*ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตไม�แก*ไขคํา
ขอหรือไม�ส�งเอกสาร
เพ่ิมเติมให*ครบถ*วน
ตามท่ีกําหนดในแบบ
บันทึกความบกพร�อง
ให*เจ*าหน*าท่ีส�งคืนคํา
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดโดยให*เจ*าหน*าท่ี
และผู*ยื่นคําขอลงนามไว*ใน
บันทึกนั้นด*วย 
 
 

ขอและเอกสารพร*อม
แจ*งเป$นหนังสือถึง
เหตุแห�งการคืนด*วย
และแจ*งสิทธิในการ
อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ*าหน*าท่ีตรวจสถานท่ี
ด*านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต*องตาม
หลักเกณฑ�ด*านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต*องตาม
หลักเกณฑ�ด*านสุขลักษณะ
แนะนําให*ปรับปรุงแก*ไข
ด*านสุขลักษณะ 
 
 

20 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลาการ
ให*บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุไป
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 
2. กฎหมายกําหนด
ภายใน 30 วันนับแต�
วันท่ีเอกสารถูกต*อง
และครบถ*วน (ตาม 
พ.ร.บ.การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2557) ) 

4) 

- 
 

การแจ*งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม�
อนุญาตให*ต�ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ*งการอนุญาต
แก�ผู*ขออนุญาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท่ีท*องถ่ิน
กําหนดหากพ*นกําหนดถือ
ว�าไม�ประสงค�จะรับ

8 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลาการ
ให*บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุไป
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 
2. ในกรณีท่ีเจ*า
พนักงานท*องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมีคําสั่ง
ไม�อนุญาตได*ภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตเว*นแต�จะมีเหตุ
หรือข*อแก*ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม�อนุญาตให*
ต�ออายุใบอนุญาต 
แจ*งคําสั่งไม�อนุญาตให*ต�อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดมูล
ฝอยท่ัวไปแก�ผู*ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร*อมแจ*ง
สิทธิในการอุทธรณ� 

เอกสารถูกต*องและ
ครบถ*วนให*แจ*งการ
ขยายเวลาให*ผู*ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว�าจะ
พิจารณาแล*วเสร็จ
พร*อมสําเนาแจ*ง
สํานักก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระค�าธรรมเนียม (กรณี
มีคําสั่งอนุญาตต�ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ*งให*ผู*ขออนุญาตมา
ชําระค�าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาท่ี
ท*องถ่ินกําหนด 
 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลาการ
ให*บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุไป
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 
2. กรณีไม�ชําระตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด
จะต*องเสียค�าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร*อยละ 20 
ของจํานวนเงินท่ีค*าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียนบ*าน - 0 1 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายว�าด*วยการ
ควบคุมอาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
ส�วนท*องถ่ิน
กําหนด) 

2) 

เอกสารหรือหลักฐาน
แสดงสถานท่ีกําจัดมูล
ฝอยท่ัวไปท่ีได*รับ
ใบอนุญาตและมีการ
ดําเนินกิจการท่ีถูกต*อง
ตามหลักสุขาภิบาลโดย
มีหลักฐานสัญญา
ว�าจ*างระหว�างผู*ขนกับ
ผู*กําจัดมูลฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
ส�วนท*องถ่ิน
กําหนด) 

3) 

แผนการดําเนินงานใน
การกําจัดมูลฝอยท่ี
แสดงรายละเอียด
ข้ันตอนการดําเนินงาน
ความพร*อมด*าน
กําลังคนงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ�และ
วิธีการบริหารจัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
ส�วนท*องถ่ิน
กําหนด) 

4) 

เอกสารหรือหลักฐาน
แสดงวุฒิการศึกษาของ
เจ*าหน*าท่ีควบคุมกํากับ
ในการจัดการมูลฝอย
ท่ัวไปอย�างน*อย 2 คน          
1) คุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไม�ต่ํากว�า
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท�าในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร�ในด*าน
สาธารณสุขสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล*อมด*าน

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
ส�วนท*องถ่ิน
กําหนด) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใดด*านหนึ่ง    
2) คุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไม�ต่ํากว�า
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท�าในสาขาวิชา
การวิศวกรรมศาสตร�
ในด*านสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล*อม
และวิศวกรรม 
เครื่องกลด*านใดด*าน
หนึ่ง 

5) 

เอกสารแสดงให*เห็นว�า
ผู*ปฏิบัติงานท่ีทําหน*าท่ี
กําจัดมูลฝอยท่ัวไปผ�าน
การฝxกอบรมด*าน
สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยจากการ
ทํางาน (ตาม
หลักเกณฑ�ท่ีท*องถ่ิน
กําหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
ส�วนท*องถ่ิน
กําหนด) 

6) 

ใบรับรองแพทย�หรือ
เอกสารแสดงการตรวจ
สุขภาพประจําปQของ
ผู*ปฏิบัติงานในการ
กําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
ส�วนท*องถ่ิน
กําหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมต�ออายุใบอนุญาตรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปฉบับละไม�เกิน 5,000 บาทต�อปK 

(ระบุตามข$อกําหนดของท$องถ่ิน) 
ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ  
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17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน ส�วนสาธารณสุข องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
     1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร�มเปTนไปตามข"อกําหนดของท"องถ่ิน) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นางวงศ�อารีศรี  อินทนูจิตร 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให*บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท*องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

19/05/2558 15:03  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ ส วนสาธารณสุข องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา / ติดต อด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา 
 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
       ผู*ใดประสงค�ขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเป$นธุรกิจหรือได*รับประโยชน�
ตอบแทนด*วยการคิดค�าบริการจะต*องยื่นขอต�ออายุใบอนุญาตต�อเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าหน*าท่ีท่ีรับผิดชอบ เม่ือได*
ยื่นคําขอพร*อมกับเสียค�าธรรมเนียมแล*วให*ประกอบกิจการต�อไปได*จนกว�าเจ*าพนักงานท*องถ่ินจะมีคําสั่งไม�ต�ออายุ
ใบอนุญาต และหากผู*ขอต�ออายุใบอนุญาตไม�ได*มายื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล*วต*อง
ดําเนินการขออนุญาตใหม�เสมือนเป$นผู*ขออนุญาตรายใหม� 
       ท้ังนี้หากมายื่นขอต�ออายุใบอนุญาตแล*วแต�ไม�ชําระค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะต*องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร*อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค*างชําระและกรณีท่ีผู*ประกอบการค*างชําระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกิน
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กว�า 2 ครั้งเจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*ผู*นั้นหยุดดําเนินการไว*ได*จนกว�าจะเสียค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบ
จํานวน 
2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว*ในข*อกําหนดของท*องถ่ิน) 
    (1) ผู*ประกอบการต*องยื่นเอกสารท่ีถูกต*องและครบถ*วน 
    (2) หลักเกณฑ�ด*านคุณสมบัติของผู*ประกอบกิจการด*านสุขลักษณะการกําจัดสิ่งปฏิกูลและด*านคุณสมบัติของ
ผู*ปฏิบัติงานถูกต*องตามหลักเกณฑ� (ตามข*อกําหนดของท*องถ่ิน) 
    (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนดไว*ในข*อกําหนดของท*องถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ:  
       ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ*าหน*าท่ีได*รับเอกสารครบถ*วนตามท่ีระบุไว*ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร*อยแล*วและแจ*งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล*วเสร็จ 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู*ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ต�ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลพร*อมหลักฐานท่ี
ท*องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วน
งาน/หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ*าหน*าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต*องของคําขอและความ
ครบถ*วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต*อง/ครบถ*วน
เจ*าหน*าท่ีแจ*งต�อผู*ยื่นคํา
ขอให*แก*ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไม�สามารถ
ดําเนินการได*ในขณะนั้นให*
จัดทําบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให*
เจ*าหน*าท่ีและผู*ยื่นคําขอลง
นามไว*ในบันทึกนั้นด*วย 

1 ชั่วโมง องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วน
งาน/หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถ่ิน 
2. หากผู*ขอต�อ
อายุใบอนุญาตไม�
แก*ไขคําขอหรือไม�
ส�งเอกสารเพ่ิมเติม
ให*ครบถ*วนตามท่ี
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให*
เจ*าหน*าท่ีส�งคืนคํา
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

ขอและเอกสาร
พร*อมแจ*งเป$น
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด*วยและ
แจ*งสิทธิในการ
อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ*าหน*าท่ีตรวจสถานท่ีด*าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต*องตามหลักเกณฑ�
ด*านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต*องตาม
หลักเกณฑ�ด*านสุขลักษณะ
แนะนําให*ปรับปรุงแก*ไขด*าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วน
งาน/หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 30 
วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต*อง
และครบถ*วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2557) ) 

4) 

- 
 

การแจ*งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม�อนุญาต
ให*ต�ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ*งการอนุญาตแก�
ผู*ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

8 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วน
งาน/หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถ่ิน 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท*องถ่ินกําหนดหากพ*น
กําหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว*นแต�จะมีเหตุ
หรือข*อแก*ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม�อนุญาตให*ต�อ
อายุใบอนุญาต 
แจ*งคําสั่งไม�อนุญาตให*ต�อ
อายุใบอนุญาตกิจการรับทํา
การกําจัดสิ่งปฏิกูลแก�ผู*ขอ
ต�ออายุใบอนุญาตทราบ
พร*อมแจ*งสิทธิในการ
อุทธรณ� 
 
 

2. ในกรณีท่ีเจ*า
พนักงานท*องถ่ิน
ไม�อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไม�อาจมีคําสั่งไม�
อนุญาตได*ภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต*อง
และครบถ*วนให*
แจ*งการขยาย
เวลาให*ผู*ขอ
อนุญาตทราบทุก 
7 วันจนกว�าจะ
พิจารณาแล*วเสร็จ
พร*อมสําเนาแจ*ง
สํานักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตต�ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ*งให*ผู*ขออนุญาตมาชําระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท*องถ่ินกําหนด 
 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วน
งาน/หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชําระ
ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดจะต*องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร*อยละ 20 ของ
จํานวนเงินท่ีค*าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ*าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว�า
ด*วยการควบคุม
อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข*อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานท่ีกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลท่ีได*รับ
ใบอนุญาตและมี
การดําเนินกิจการ
ท่ีถูกต*องตามหลัก
สุขาภิบาล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนด) 

3) 

แผนการ
ดําเนินงานในการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลท่ี
แสดงรายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดําเนินงานความ
พร*อมด*าน
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ�และ
วิธีการบริหาร

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จัดการ 

4) 

เอกสารแสดงให*
เห็นว�า
ผู*ปฏิบัติงานท่ีทํา
หน*าท่ีกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลผ�านการ
ฝxกอบรมด*าน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทํางาน 
(ตามหลักเกณฑ�ท่ี
ท*องถ่ินกําหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย�
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจําปQของ
ผู*ปฏิบัติงานใน
การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมต�ออายุใบอนุญาตรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลฉบับละไม�เกิน 5,000 บาทต�อปK 

ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข"อกําหนดของท"องถ่ิน) 
 

17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน ส�วนสาธารณสุข องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร�มเปTนไปตามข"อกําหนดของท"องถ่ิน) 
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19. หมายเหตุ 
-  
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นางวงศ�อารีศรี  อินทนูจิตร 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให*บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท*องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1)  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขน  

สิ่งปฏิกูล 19/05/2558 14:20  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ ส วนสาธารณสุข องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา / ติดต อด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา 
 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
       ผู*ใดประสงค�ขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเป$นธุรกิจหรือได*รับ
ประโยชน�ตอบแทนด*วยการคิดค�าบริการจะต*องยื่นขอต�ออายุใบอนุญาตต�อเจ*าพนักงานท*องถ่ินหรือเจ*าหน*าท่ีท่ี
รับผิดชอบ เม่ือได*ยื่นคําขอพร*อมกับเสียค�าธรรมเนียมแล*วให*ประกอบกิจการต�อไปได*จนกว�าเจ*าพนักงานท*องถ่ินจะมี
คําสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาตและหากผู*ขอต�ออายุใบอนุญาตไม�ได*มายื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด
แล*วต*องดําเนินการขออนุญาตใหม�เสมือนเป$นผู*ขออนุญาตรายใหม� 
       ท้ังนี้หากมายื่นขอต�ออายุใบอนุญาตแล*วแต�ไม�ชําระค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะต*องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร*อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค*างชําระและกรณีท่ีผู*ประกอบการค*างชําระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกิน
กว�า 2 ครั้งเจ*าพนักงานท*องถ่ินมีอํานาจสั่งให*ผู*นั้นหยุดดําเนินการไว*ได*จนกว�าจะเสียค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบ
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จํานวน 
2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไว*ในข*อกําหนดของท*องถ่ิน) 
   (1) ผู*ประกอบการต*องยื่นเอกสารท่ีถูกต*องและครบถ*วน 
   (2) หลักเกณฑ�ด*านคุณสมบัติของผู*ประกอบกิจการด*านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด*านผู*ขับข่ีและผู*ปฏิบัติงานประจํา
ยานพาหนะด*านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต*องตามหลักเกณฑ�และมีวิธีการควบคุมกํากับการขนส�งเพ่ือ
ปFองกันการลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูลให*ถูกต*องตามหลักเกณฑ� (ตามข*อกําหนดท*องถ่ิน) 
    (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนดไว*ในข*อกําหนดของท*องถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ: 
       ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ*าหน*าท่ีได*รับเอกสารครบถ*วนตามท่ีระบุไว*ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร*อยแล*วและแจ*งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล*วเสร็จ 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู*ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ต�ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูลพร*อมหลักฐานท่ี
ท*องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วน
งาน/หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ*าหน*าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต*องของคําขอและความ
ครบถ*วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต*อง/ครบถ*วนเจา
หน*าท่ีแจ*งต�อผู*ยื่นคําขอให*
แก*ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไม�สามารถ
ดําเนินการได*ในขณะนั้นให*
จัดทําบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให*
เจ*าหน*าท่ีและผู*ยื่นคําขอลง
นามไว*ในบันทึกนั้นด*วย 

1 ชั่วโมง องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วน
งาน/หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถ่ิน 
2. หากผู*ขอต�อ
อายุใบอนุญาตไม�
แก*ไขคําขอหรือไม�
ส�งเอกสารเพ่ิมเติม
ให*ครบถ*วนตามท่ี
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให*
เจ*าหน*าท่ีส�งคืนคํา
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

ขอและเอกสาร
พร*อมแจ*งเป$น
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด*วยและ
แจ*งสิทธิในการ
อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ*าหน*าท่ีตรวจด*าน
สุขลักษณะ กรณีถูกต*องตาม
หลักเกณฑ�ด*านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต*องตาม
หลักเกณฑ�ด*านสุขลักษณะ
แนะนําให*ปรับปรุงแก*ไขด*าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วน
งาน/หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต*อง
และครบถ*วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557)) 

4) 

- 
 

การแจ*งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม�อนุญาต
ให*ต�ออายุใบอนุญาต 
    4.1 กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ*งการอนุญาตแก�
ผู*ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

8 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วน
งาน/หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถ่ิน 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท*องถ่ินกําหนดหากพ*น
กําหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว*นแต�จะมีเหตุ
หรือข*อแก*ตัวอันสมควร 
   4.2 กรณีไม�อนุญาตให*ต�อ
อายุใบอนุญาตแจ*งคําสั่ง ไม�
อนุญาตให*ต�ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนสิ่งปฏิกูลแก�ผู*ขอ
ต�ออายุใบอนุญาตทราบ
พร*อมแจ*งสิทธิในการ
อุทธรณ� 
 
 

2. ในกรณีท่ีเจ*า
พนักงานท*องถ่ิน
ไม�อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไม�อาจมีคําสั่งไม�
อนุญาตได*ภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต*อง
และครบถ*วนให*
แจ*งการขยาย
เวลาให*ผู*ขอ
อนุญาตทราบทุก 
7 วันจนกว�าจะ
พิจารณาแล*วเสร็จ
พร*อมสําเนาแจ*ง
สํานักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตต�ออายุ
ใบอนุญาต) แจ*งให*ผู*ขอ
อนุญาตมาชําระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท*องถ่ินกําหนด 
 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา
ให*บริการส�วน
งาน/หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชําระ
ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดจะต*องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร*อยละ 20 ของ
จํานวนเงินท่ีค*าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียนบ*าน - 0 1 ฉบับ - 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข*อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานท่ีรับกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลท่ีได*รับ
ใบอนุญาตและมี
การดําเนินกิจการท่ี
ถูกต*องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว�าจ*างระหว�างผู*ขน
กับผู*กําจัดสิ่งปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนด) 

3) 

แผนการดําเนินงาน
ในการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลท่ีแสดง
รายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดําเนินงานความ
พร*อมด*านกําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ�และวิธีการ
บริหารจัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนด) 

4) 
เอกสารแสดงให*
เห็นว�าผู*ขับข่ีและ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู*ปฏิบัติงานประจํา
ยานพาหนะผ�าน
การฝxกอบรมด*าน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูล (ตาม
หลักเกณฑ�ท่ี
ท*องถ่ินกําหนด) 

ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย�
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจําปQของ
ผู*ปฏิบัติงานในการ
เก็บขนสิ่งปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท*องถ่ินกําหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมต�ออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลฉบับละไม�เกิน 5,000 บาทต�อปK 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข"อกําหนดของท"องถ่ิน) 
 

17. ช�องทางการร$องเรียน 
      1) ช�องทางการร$องเรียน ส�วนสาธารณสุข องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
     1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต (เอกสาร/แบบฟอร�มเปTนไปตามข"อกําหนดของท"องถ่ิน) 

 
19. หมายเหตุ 
- 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นางวงศ�อารีศรี  อินทนูจิตร 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย  
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู*สูงอายุ 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: ข้ึนทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง:  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด"วยด"วยหลักเกณฑ�การจ ายเงินเบ้ียยังชีพผู"สูงอายุของขององค�กรปกครองส วน 
ท"องถ่ิน พ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู*สูงอายุ     

22/05/2558 15:52  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / 
ติดต อด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา 
 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเป5ดให"บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปX) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู*สูงอายุขององค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน   
  พ.ศ. 2552 กําหนดให*ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปQให*ผู*ท่ีจะมีอายุครบหกสิบปQบริบูรณ�ข้ึนไปในปQงบประมาณถัดไป 
 และมีคุณสมบัติครบถ*วนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู*สูงอายุด*วยตนเองต�อองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน 
 ท่ีตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินกําหนด 
      หลักเกณฑ� 
         1. มีสัญชาติไทย 
         2. มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินตามทะเบียนบ*าน 
         3. มีอายุหกสิบปQบริบูรณ�ข้ึนไปซ่ึงได*ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู*สูงอายุต�อองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน 
         4. ไม�เป$นผู*ได*รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน�อ่ืนใดจากหน�วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน  
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      ได*แก�ผู*รับบํานาญเบ้ียหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู*สูงอายุท่ีอยู�ในสถานสงเคราะห�ของรัฐหรือ  
     องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินผู*ได*รับเงินเดือนค�าตอบแทนรายได*ประจําหรือผลประโยชน�อย�างอ่ืนท่ีรัฐหรือองค�กรปกครอง 
     ส�วนท*องถ่ินจัดให*เป$นประจํายกเว*นผู*พิการและผู*ปtวยเอดส�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยการจ�ายเงินสงเคราะห�  
     เพ่ือการยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2548 
          ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู*สูงอายุผู*สูงอายุจะต*องแสดงความประสงค�ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ 
     ผู*สูงอายุ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต�อไปนี้ 
         1. รับเงินสดด*วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีได*รับมอบอํานาจจากผู*มีสิทธิ 
         2. โอนเงินเข*าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู*มีสิทธิหรือโอนเงินเข*าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได*รับมอบ 
     อํานาจจากผู*มีสิทธิ 
       วิธีการ 
         1. ผู*ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู*สูงอายุในปQงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพร*อมเอกสารหลักฐานต�อองค�กร  
 ปกครองส�วนท*องถ่ินณสถานท่ี และภายในระยะเวลาท่ีองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินประกาศกําหนดด*วยตนเองหรือมอบ 
 อํานาจให*ผู*อ่ืนดําเนินการได* 
         2. กรณีผู*สูงอายุท่ีได*รับเงินเบ้ียยังชีพผู*สูงอายุจากองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินในปQงบประมาณท่ีผ�านมาให*ถือว�าเป$นผู* 
 ได*ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผู*สูงอายุตามระเบียบนี้แล*ว 
          3. กรณีผู*สูงอายุท่ีมีสิทธิได*รับเบ้ียยังชีพย*ายท่ีอยู�และยังประสงค�จะรับเงินเบ้ียยังชีพผู*สูงอายุต*องไปแจ*งต�อองค�กร 
 ปกครองส�วนท*องถ่ินแห�งใหม�ท่ีตนย*ายไป 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู*ท่ีประสงค�จะขอรับเบ้ียยัง
ชีพผู*สูงอายุในปQงบประมาณ
ถัดไปหรือผู*รับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพร*อมเอกสาร
หลักฐานและเจ*าหน*าท่ี
ตรวจสอบคําร*องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

15 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 
20 นาที (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ให*บริการจริง) 
2. หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให* 
ผู*ขอลงทะเบียนหรือผู*รับ
มอบอํานาจ 
 

5 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ให*บริการจริง) 
2. หน�วยงาน
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให*
โดยหน�วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ�าย
พร*อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ*าน
พร*อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร*อม
สําเนา (กรณีท่ีผู*
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู*ประสงค�ขอ 
รับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู*สูงอายุประสงค�
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู*สูงอายุผ�าน
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มอบอํานาจให*
ดําเนินการแทน) 

5) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให*
โดยหน�วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ�าย
พร*อมสําเนาของ
ผู*รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ให*ดําเนินการ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร*อม
สําเนาของผู*รับ
มอบอํานาจ 
(กรณีผู*ขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผู*
ประสงค�ขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพ
ผู*สูงอายุประสงค�
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู*สูงอายุผ�าน
ธนาคารของผู*รับ
มอบอํานาจ) 

- 0 0 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค�าธรรมเนียม 

ไม มีค าธรรมเนียม 
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17. ช�องทางการร$องเรียน 
     1) ช�องทางการร$องเรียน ส�วนสวัสดิการสังคม องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม มีแบบฟอร�ม ตัวอย าง และคู มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นายสุรเชษฎ�  ปราบจะบก 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: ข้ึนทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง:  

1)  �������ก����	
������	���	����ก�ก���ก�����
��������	���ก��������ก���
องค�กรปกครอง 
ส วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ   

22/05/2558 11:38  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / 
ติดต อด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา 
 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเป5ดให"บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปX) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให*คนพิการขององค�กรปกครองส�วน

ท*องถ่ิน พ.ศ. 2553 กําหนดให*ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปQให*คนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความ
พิการในปQงบประมาณถัดไปณท่ีทําการองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนาหรือสถานท่ีท่ีองค�กรปกครองส�วน
ท*องถ่ินกําหนด 
      หลักเกณฑ� 
       ผู*มีสิทธิจะได*รับเงินเบ้ียความพิการต*องเป$นผู*มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต*องห*ามดังต�อไปนี้ 
    1. มีสัญชาติไทย 
    2. มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินตามทะเบียนบ*าน 
    3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว�าด*วยการส�งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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    4. ไม�เป$นบุคคลซ่ึงอยู�ในความอุปการของสถานสงเคราะห�ของรัฐ 
       ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการคนพิการหรือผู*ดูแลคนพิการจะต*องแสดงความประสงค�ขอรับ
เงินเบ้ียความพิการโดยรับเงินสดด*วยตนเองหรือโอนเงินเข*าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู*ดูแลคนพิการ
ผู*แทนโดยชอบธรรมผู*พิทักษ�ผู*อนุบาลแล*วแต�กรณี 
       ในกรณีท่ีคนพิการเป$นผู*เยาว�ซ่ึงมีผู*แทนโดยชอบคนเสมือนไร*ความสามารถหรือคนไร*ความสามารถให*ผู*แทนโดย
ชอบธรรมผู*พิทักษ�หรือผู*อนุบาลแล*วแต�กรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป$นผู*แทนดังกล�าว 
      วธิีการ 
    1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในปQงบประมาณถัดไปให*คนพิการหรือผู*ดูแลคนพิการผู*แทนโดยชอบ
ธรรมผู*พิทักษ�ผู*อนุบาลแล*วแต�กรณียื่นคําขอตามแบบพร*อมเอกสารหลักฐานต�อองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินณสถานท่ี
และภายในระยะเวลาท่ีองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินประกาศกําหนด 
    2.กรณีคนพิการท่ีได*รับเงินเบ้ียความพิการจากองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินในปQงบประมาณท่ีผ�านมาให*ถือว�าเป$นผู*ได*
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียความพิการตามระเบียบนี้แล*ว 
    3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิได*รับเบ้ียความพิการได*ย*ายท่ีอยู�และยังประสงค�ประสงค�จะรับเงินเบ้ียความพิการต*องไปแจ*ง
ต�อองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินแห�งใหม�ท่ีตนย*ายไป 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู*ท่ีประสงค�จะขอรับเบ้ีย
ความพิการในปQงบประมาณ
ถัดไปหรือผู*รับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพร*อมเอกสาร
หลักฐานและเจ*าหน*าท่ี
ตรวจสอบคําร*องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

15 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 
20 นาที (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ให*บริการจริง) 
2. หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ) 
/ องค�การบริหาร
ส�วนตําบล
.....(ระบุ) / เมือง
พัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให*
ผู*ขอลงทะเบียน 
 

5 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ให*บริการจริง) 
2. หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ) 
/ องค�การบริหาร
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ส�วนตําบล
.....(ระบุ) / เมือง
พัทยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัวคน
พิการตาม
กฎหมายว�าด*วย
การส�งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร*อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ*าน
พร*อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร*อม
สําเนา (กรณีท่ีผู*
ขอรับเงินเบ้ีย
ความพิการ
ประสงค�ขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผู*สูงอายุ
ผ�านธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกโดย
หน�วยงานของรัฐ
ท่ีมีรูปถ�ายพร*อม
สําเนาของผู*ดูแล

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

คนพิการผู*แทน
โดยชอบธรรมผู*
พิทักษ�ผู*อนุบาล
แล*วแต�กรณี 
(กรณียื่นคําขอ
แทน) 

5) 

สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร*อม
สําเนาของผู*ดูแล
คนพิการผู*แทน
โดยชอบธรรมผู*
พิทักษ�ผู*อนุบาล
แล*วแต�กรณี 
(กรณีท่ีคนพิการ
เป$นผู*เยาว�ซ่ึงมี
ผู*แทนโดยชอบคน
เสมือนไร*
ความสามารถ
หรือคนไร*
ความสามารถให*
ผู*แทนโดยชอบ
ธรรมผู*พิทักษ�หรือ
ผู*อนุบาลแล*วแต�
กรณีการยื่นคําขอ
แทนต*องแสดง
หลักฐานการเป$น
ผู*แทนดังกล�าว) 

- 0 0 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค�าธรรมเนียม 

ไม มีค าธรรมเนียม 
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17. ช�องทางการร$องเรียน 
     1) ช�องทางการร$องเรียน ส�วนสวัสดิการสังคม องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม มีแบบฟอร�ม ตัวอย าง และคู มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นายสุรเชษฎ�  ปราบจะบก 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห$ผู�ปBวยเอดส$ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะห�ผู*ปtวยเอดส� 
2.  หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: รับแจ*ง  
5. กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด"วยการจ ายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพขององค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน 
 พ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห�ผู*ปtวยเอดส� 22/05/2558 16:47  
11. ช�องทางการให$บริการ  

1) สถานท่ีให
บริการ องค�การบริหารส วนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / 
ติดต อด"วยตนเอง ณ หน วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป5ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต เวลา 
 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเป5ดให"บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปX) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยการจ�ายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ กําหนดให*ผู*ปtวยเอดส�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ*วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค�จะขอรับการสงเคราะห�ให*ยื่น 
คําขอต�อผู*บริหารท*องถ่ินท่ีตนมีผู*ลําเนาอยู�กรณีไม�สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห�ด*วยตนเองได*จะมอบ
อํานาจให*ผู*อุปการะมาดําเนินการก็ได* 
     หลักเกณฑ� 
      ผู*มีสิทธิจะได*รับเงินสงเคราะห�ต*องเป$นผู*มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต*องห*ามดังต�อไปนี้ 
    1. เป$นผู*ปtวยเอดส�ท่ีแพทย�ได*รับรองและทําการวินิจฉัยแล*ว 
    2. มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน 
    3. มีรายได*ไม�เพียงพอแก�การยังชีพหรือถูกทอดท้ิงหรือขาดผู*อุปการะเลี้ยงดูหรือไม�สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได*ในการขอรับการสงเคราะห�ผู*ปtวยเอดส�ผู*ปtวยเอดส�ท่ีได*รับความเดือดร*อนกว�าหรือผู*ท่ีมีปLญหาซํ้าซ*อนหรือผู*ท่ีอยู�
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อาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีห�างไกลทุรกันดารยากต�อการเข*าถึงบริการของรัฐเป$นผู*ได*รับการพิจารณาก�อน 
      วิธีการ 
    1. ผู*ปtวยเอดส�ยื่นคําขอตามแบบพร*อมเอกสารหลักฐานต�อองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินณท่ีทําการองค�กรปกครองส�วน
ท*องถ่ินด*วยตนเองหรือมอบอํานาจให*ผู*อุปการะมาดําเนินการก็ได* 
    2. ผู*ปtวยเอดส�รับการตรวจสภาพความเป$นอยู�คุณสมบัติว�าสมควรได*รับการสงเคราะห�หรือไม�โดยพิจารณาจากความ
เดือดร*อนเป$นผู*ท่ีมีปLญหาซํ้าซ*อนหรือเป$นผู*ท่ีอยู�อาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีห�างไกลทุรกันดารยากต�อการเข*าถึงบริการของรัฐ 
    3. กรณีผู*ปtวยเอดส�ท่ีได*รับเบ้ียยังชีพย*ายท่ีอยู�ถือว�าขาดคุณสมบัติตามนัยแห�งระเบียบต*องไปยื่นความประสงค�ต�อ
องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินแห�งใหม�ท่ีตนย*ายไปเพ่ือพิจารณาใหม� 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู*ท่ีประสงค�จะขอรับการ
สงเคราะห�หรือผู*รับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพร*อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ*าหน*าท่ีตรวจสอบคําร*อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

30 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 
45 นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง) 
2. หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเป$นอยู�และคุณสมบัติ 
 

10 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 
15 นาที (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ให*บริการจริง) 
2. หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป$นอยู�
และคุณสมบัติของผู*ท่ี
ประสงค�รับการสงเคราะห� 
 

2 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 
ไม�เกิน 3 วันนับ
จากได*รับคําขอ 
(ระบุระยะเวลาท่ี
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ให*บริการจริง) 
2. หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

4) 

การพิจารณา 
 

จัดทําทะเบียนประวัติพร*อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผู*บริหาร
พิจารณา 
 

2 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 
ไม�เกิน 2 วันนับ
จากการออก
ตรวจสภาพความ
เป$นอยู� (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ให*บริการจริง) 
2. หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

5 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลหลุม
ข*าว 

(1. ระยะเวลา : 
ไม� 
เกิน 7 วันนับแต�
วันท่ียื่นคําขอ 
(ระบุระยะเวลาท่ี
ให*บริการจริง) 
2. ผู*รับผิดชอบคือ
ผู*บริหารองค�กร
ปกครองส�วน
ท*องถ่ิน 
3. กรณีมี
ข*อขัดข*อง
เก่ียวกับการ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณาได*แก�
สภาพความ
เป$นอยู�คุณสมบัติ
หรือข*อจํากัดด*าน
งบประมาณ
จะแจ*งเหตุขัดข*อง
ท่ีไม�สามารถให*
การสงเคราะห�ให*
ผู*ขอทราบไม�เกิน
ระยะเวลาท่ี
กําหนด) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วัน 
14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให*
โดยหน�วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ�าย
พร*อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ*าน
พร*อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร*อม
สําเนา (กรณีท่ีผู*
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู*ประสงค�
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู*สูงอายุ
ประสงค�ขอรับเงิน

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู$ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เบ้ียยังชีพ
ผู*สูงอายุผ�าน
ธนาคาร) 

4) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให*
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 
 

5) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให*
โดยหน�วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ�าย
พร*อมสําเนาของ
ผู*รับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจ
ให*ดําเนินการ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร*อม
สําเนาของผู*รับ
มอบอํานาจ 
(กรณีท่ีผู*ขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผู*
ประสงค�ขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพ
ผู*สูงอายุประสงค�
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู*สูงอายุผ�าน
ธนาคารของผู*รับ
มอบอํานาจ) 

- 0 0 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
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16. ค�าธรรมเนียม 

ไม มีค าธรรมเนียม 

 
17. ช�องทางการร$องเรียน 
     1) ช�องทางการร$องเรียน ส�วนสวัสดิการสังคม องค�การบริหารส�วนตําบลหลุมข*าว 

หมายเหตุ (หมู ท่ี 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท� : 044 - 367093/ 
www.lumkhaw.go.th) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอรม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
ไม มีแบบฟอร�ม ตัวอย าง และคู มือการกรอก 
 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 

จัดทําโดย นายสุรเชษฎ�  ปราบจะบก 

อนุมัติโดย ด.ต.เริงศักด์ิ  เข็มทอง 

เผยแพร�โดย นางสาวศรีวรรณ  เอกอุ�น 

 
 


