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คํานํา 

       พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม
มาตรา 7 ได้กําหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหก้ารกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือ
สําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ  ขั้นตอน 
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ
...” โดยมีเป้าหมาย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผย
ขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 

        องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  จึงได้จัดทํา “คูม่ือสําหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการต่อไป 
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การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ที่มา 
       เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต
ดําเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา เอกสาร 
และหลักฐานที่จําเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทําให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการ
สร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก  และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน
เวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้
ใช้อํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเร่ือง
เร่งด่วน   สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมคร้ังที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ได้นําร่าง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย 
       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 และมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 
       มาตรา 7 วรรคหน่ึง กําหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต        
ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข (ถ้ามี) 
ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้ 
        มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กําหนดให้ยื่น
คําขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้สําเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสําเนาให้ 
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนด้วย 
        มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตาม 
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนด
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็ว 
       มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสบิ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
2.วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
       2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ 
       2.2 เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
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3.คําจํากัดความ 
      “การบริหารประชาชน” หมายถึง การดําเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้วเสร็จ
ตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เป็นการยื่นคําขอตามที่มกีฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ใหห้น่วยงานของรัฐกําหนดให้
ผู้รับบริการตอ้งยื่นคําขอก่อนดําเนินการใด ได้แก่การอนญุาต การออกใบอนุญาต การอนมุัติ การจดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียน การรับแจง้ การใหป้ระทานบัตร และการให้อาชญาบัตร 
      “ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
      “หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย  ส่วนราชการ  จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น รัฐวิสาหกจิ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม ่

4.แนวคิดและหลักการ 
        แนวคิดและหลักการของการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้นําหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นหลักการ
สําคัญ  ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน  และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชน
ทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         4.1 ความหมายของคู่มือสําหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ใน
การติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น
อย่างไร เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้
ประชาชนต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะดําเนินการใดๆ ต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน    การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนมี
วัตถุประสงค์ดังนี้.- 
  1) เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
เกี่ยวกับหลกัเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่ให้บริการ 
  2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพื่อยกระดับการพฒันาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
           4.4 เป้าหมายของการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
           หน่วยงานของรัฐที่มงีานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดใหป้ระชาชน
ต้องมายื่นขออนุญาตก่อนดําเนินการใด มีการจัดทําคู่มอืสําหรับประชาชน และนําไปใช้ในการใหบ้ริการประชาชน 
 

5.ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทําคู่มือสาํหรับประชาชน 
             �ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 
  -ได้รับบริการทีม่ีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส 
  -ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ 
  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 
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              �ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
    -ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินจิ ในการตัดสนิใจ และลดความเสี่ยงในการทจุริต

คอรัปชั่น 
  - สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลกัเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อนํามาปรับปรุงการ

ให้บริการ 
  - พัฒนาการใหบ้ริการอย่างต่อเนื่อง 

      �ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
  -ยกระดับการพฒันาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  -เพิ่มขีดความสามารถ ในการแขง่ขันของประเทศ 
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คู่มือสําหรบัประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลงั องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท:์ 0 4438 – 9922 ต่อ 101    (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
โทรสาร : 0 4438 – 9922 ต่อ 108    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ  ภาษีที่จัดเกบ็จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนือ่งกบัโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างนั้นๆ และในปีทีผ่่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น  เช่น  ให้เช่า, ทําการค้าขาย ,โกดัง หรือเพือ่ใช้
ประกอบกจิการอื่นๆ เพื่อหารายได้ต้องมทีรัพยส์ินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้
ต่อเนื่องกบัโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสร้างนั้นตอ้งไมเ่ข้าข้อยกเว้นภาษีตามพระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 มาตรา 9,10 
 

 
 

1.ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ      งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้  กองคลงั 
   เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)                                     
2.เจ้าหน้าทีรั่บแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกบัข้อมลูใน   
   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 
3.คํานวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี 
4.แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
5.ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชําระเงิน และรับ 
  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 

งานที่ให้บริการ : การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

คู่มือสําหรับประชาชน/งานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   อําเภอด่านขุนทด  

จังหวัดนครราชสีมา 
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กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นใน
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 



-๖- 
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดาํเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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คู่มือสําหรบัประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลงั องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท:์ 0 4438 – 9922 ต่อ 101    (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
โทรสาร : 0 4438 – 9922 ต่อ 108    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 

 

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเคร่ืองหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้หรือโฆษณาการค้า  หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ 
หรือเคร่ืองหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็น
รายปียกเว้นป้ายที่เร่ิมติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเร่ิมติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิด
ภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเร่ิมเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี 

 

 
 

1.ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ กองคลัง 
   พร้อมเอกสารประกอบ 
2.เจ้าหน้าทีรั่บแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.4 
   และ ผ.ท.5 
3.คํานวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย 
4.แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 
5.ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีป้ายชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)  
 

 

 

 

 

งานที่ให้บริการ  : การรับชําระภาษีป้าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
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  ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 
 

 
 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน                                                จํานวน  1  ฉบับ 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีทีผ่่านมา (ภ.ป.7)                                                     จํานวน  1  ฉบับ    
 

อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี ้
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 
1) อักษรไทยล้วน 3 บาท 
2) อักษรไทยปนกับอกัษรต่างปะเทศ/ภาพ/เคร่ืองหมายอื่น 20 บาท 
3) ป้ายดังต่อไปนี ้
ก. ไม่มีอักษรไทย 40 บาท 
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทัง้หมดอยู่ใต้ หรือต่ํากว่าอกัษรต่างประเทศ40 บาท 
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุ
ให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และใหเ้สียเฉพาะเงินภาษีที่เพิม่ขึ้น 
5) ป้ายใดต่ํากว่า 200 บาท ใหเ้สีย 200 บาท 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่
กองคลงั องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท์: 0 4438 - 9922 
หรือ เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.tg 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม  

การรับเร่ืองร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มือสําหรบัประชาชน 

 

 
 

 

 

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท:์ 044-389922 ต่อ 101         (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
โทรสาร : 044-389922 ต่อ 108         ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 

 

 

กําหนดให้ผู้ที่ดําเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติม ให้ผู้ดําเนินกิจการ
ดังกล่าวปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดดําเนินกิจการที่ส่วนท้องถิ่นกําหนดให้เป็น
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 71)  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตต้องระวาง โทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

   

 
 

• ผู้ประกอบการยื่นคําขอพร้อมหลักฐาน                             กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
* รายเก่า : ก่อนใบอนญุาตหมดอายุ 
* รายใหม ่: ก่อนเปิดดําเนินการ  
• ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 
• ใบอนุญาตมกีําหนดอาย ุ1 ป ี

 

 

 

 

 

งานที่ให้บริการ : การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                          
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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 ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน                                          จํานวน   1   ฉบับ 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตประกอบการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ                       จํานวน   1   ฉบับ 

 

ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรายปี ปลีะ 150 บาท 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่
ส่วนสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท์: 0 4438 – 9922 ต่อ 104 
หรือ เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
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 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   

โทรศัพท:์ 044-389922 ต่อ 101    (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
โทรสาร : 044-389922 ต่อ 108    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 

 

 

กําหนดให้ผู้ที่ดําเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติม ให้ผู้ดําเนินกิจการ
ดังกล่าวปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดดําเนินกิจการที่ส่วนท้องถิ่นกําหนดให้เป็น
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 71)  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตต้องระวาง โทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

  

 
 

• ผู้ประกอบการยื่นคําขอพร้อมหลักฐาน                                 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
* รายเก่า : ก่อนใบอนญุาตหมดอายุ 
* รายใหม ่: ก่อนเปิดดําเนินการ  
• ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
  ตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 
• ใบอนุญาตมกีําหนดอาย ุ1 ป ี

  ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

งานที่ให้บริการ :  การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
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1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน                                         จํานวน  1  ฉบับ 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตประกอบการเกบ็ขนสิง่ปฏิกลู                                จํานวน  1  ฉบับ   

 
ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบการเกบ็ขนสิ่งปฏิกูลรายปี ปีละ 3,500 บาท 
 
 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลดา่นขุนทด โทรศัพท์: 0 44-389922 
หรือ เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 44-389922 ต่อ 101    (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 44-389922 ต่อ 108    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

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

 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 
ข้อ 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 2/2535 เร่ืองแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชราบัญญัติการ
สาธารณสุข พุทธศักราช 2535 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โดยได้รับความเห็นชอบ จากสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด และนายอําเภอด่านขุนทด จึงตราข้อบัญญัติตําบลขึ้นเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด เร่ือง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2551 

  

 
 

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหาร                งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  

และสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องแจ้งขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและพื้นที่เกิน  
200 ตารางเมตร จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดกําหนด 
1.ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารประกอบ 

2. เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสถานที่ 

3. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพิจารณา 

4.เจ้าหน้าที่แจง้ใหเ้จ้าของผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ามารับใบอนญุาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

 

งานที่ให้บริการ                      การขออนุญาตสถานที่จําหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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 ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต 

1.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต                        จํานวน   1  ฉบับ 

2.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหาก                      

 ไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนญุาต                                                          จํานวน  1   ฉบับ  

3.สําเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ประกอบกจิการ                                                    จํานวน  1  ฉบับ 

4.หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ                             

ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจกรณีทีผู่้ขอรับไม่สามารถมาดําเนินการด้วยตัวเอง    จํานวน  1  ฉบับ 

5.แผนที่ตั้งสถานทีป่ระกอบกิจการ(เอกสารตามกรณีขออนญุาตรายใหม-่ใบอนุญาต 

หรือใบแทนใบอนญุาตฉบับเดิม)                                                                จํานวน  1  ฉบับ 

6. เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตฯ 

1.หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเดมิ                                                                จํานวน  1  ฉบับ 

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิของ 

ผู้ขอต่อใบอนญุาตฯ                                                                               จํานวน  1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย ์                                                                                จํานวน  1  ฉบับ                                                                                     

4.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง     

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 
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ที่ พ้ืนที่ประกอบอาหาร ค่าธรรมเนียมฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรือพื้นทีใ่ดซึ่งมีพื้นที่ไม่
เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

 

1 พื้นที่ประกอบการไม่เกิน  10 ตารางเมตร  50 
2 พื้นที่ประกอบการตัง้แต่   11 ตารางเมตรแต่ไมเ่กิน  20  ตารางเมตร 100 
3 พื้นที่ประกอบการตัง้แต่   21 ตารางเมตรแต่ไมเ่กิน  50  ตารางเมตร 150 
4 พื้นที่ประกอบการตัง้แต่   51 ตารางเมตรแต่ไมเ่กิน 100 ตารางเมตร 300 
5 พื้นที่ประกอบการตัง้แต่ 101 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร 500 

 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

กองคลงั องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท์: 0 44-389922 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 44-389922 ต่อ 101    (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 44-389922 ต่อ 108     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

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

 

 

ด้วยพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  มาตรา  43  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 56   มาตรา 63 
และมาตรา 65  ได้กําหนดให้ทอ้งถิ่นมีอํานาจ  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการควบคุมการจําหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประกอบกบั มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จึงจําเป็นตอ้งตราข้อบัญญัตินี้
......................................................................................................................................................................................... 

  
 

 

ผู้ที่ประสงคจ์ะขออนุญาตการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง              งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง   

สาธารณะ จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนกังาน 

ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขตามข้อบญัญัต ิ

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนธาตุกําหนด 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อม เอกสารประกอบ 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

3.เจ้าหน้าที่แจง้ใหเ้จ้าของผู้ขอรับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้า 

 ในที่หรือทางสาธารณะ 

 

 

งานที่ให้บริการ               การขออนุญาตการจําหน่ายสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ         งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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 ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงาน          

 รัฐวิสาหกจิของผู้ขอรับใบอนญุาต                                                              จํานวน  1   ฉบับ     

2.สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับใบอนญุาต                                                     จํานวน  1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร                         จํานวน  1  ฉบับ 

4.รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัวไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดําขนาด 1 x 1 นิ้ว      

 ของผู้ขอรับใบอนญุาต และผู้ช่วยจําหน่ายจํานวนท่านละ 2 รูป                            จํานวน  1  ฉบับ        

5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเกบ็ขยะมูลฝอย                                                 จํานวน  1  ฉบับ 

6.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ 

1.ใบอนุญาตเดิม                                                                                   จํานวน   1  ฉบับ 

2.บัตรสุขลกัษณะประจําตัวเดิม ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่าย                จํานวน   1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหารและผูป้รุงอาหาร         จํานวน   1  ฉบับ 

4.รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 x 1 นิ้ว                    

ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่าย จํานวนท่านละ 2 รูป                             จํานวน   1  ฉบับ       

5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเกบ็ขยะมูลฝอย                                                 จํานวน   1  ฉบับ 

6.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 
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ที่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนญุาตจําหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ  

1 จําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึง่ที่ใดเป็นปกติฉบับละ 500 
2 จําหน่ายโดยลักษณะวิธีการเร่ขายฉบับละ 50 
3 การต่ออายุใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามอัตรา (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี  

 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

กองคลงั องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท์: 0 44-389922 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 44-389922 ต่อ 101     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 44-389922 ต่อ 108    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

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

 

 

 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชย์กิจ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด 

 
  

 
 

• การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมสีถานที่ตั้งอยู่ในเขต                     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ภายใน 30 วัน  

นับแต่วันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 

1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน 

2.เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคําขอ และ  หลักฐานต่างๆ 

3.ผู้ประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชย์  และชําระค่าธรรมเนียม 

 

 

 

 

งานที่ให้บริการ                  การจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ          งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

เอกสารประกอบการยื่น 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ ทพ.)                                                     จํานวน  1   ฉบับ                                  

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ                             จํานวน  1   ฉบับ 

3) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ                                          จํานวน   1   ฉบับ 

4) กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

• หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหม่                              จํานวน   1   ฉบับ 

• สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน  

  หรือสําเนาสัญญาเช่า                                                                         จํานวน   1   ฉบับ  

• แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญ 

  บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป                                                                   จํานวน   1   ฉบับ  

5) กรณีมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

  และสําเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอํานาจ                                                จํานวน   1   ฉบับ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของสินค้า ที่ขายหรือให้เช่า 

7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจให้นําใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย 

• กรอกคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ 

• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 

• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์จัดทําใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จขั้นตอน 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 



-63- 

 

 

 

ที่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม ่ 50 

2 คําขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 20 
3 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ 20 
4 คําร้องขอรับใบแทน 30 
5 คําร้องขอรับรองสําเนา 30 

 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

กองคลงั องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท์: 0 44-389922 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



-65- 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองสวัสดิการสงัคม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 44-389922 ต่อ 101     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 44-389922 ต่อ 108    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

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

 

 

 

1.สัญชาติไทย 

2.มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลโนนธาตุ (ตามทะเบียนบ้าน) 

3.เป็นผู้ทีม่ีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปีบริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม) 

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดกิารหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น ผูรั้บ 
เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

5.กรณีทีผู่้สงูอายุไมส่ามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอํานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําร้องขอได้ โดยให้ผูรั้บมอบ
อํานาจติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนธาตุ  พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 

 
  

 
 

1.ผู้สูงอายุ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ               กองสวัสดิการสังคม 

2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  

3.เสนอคณะผู้บริหาร 

 

 

 

งานที่ให้บริการ                      การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
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ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

1.บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่ีรูปถ่าย          จํานวน   1  ฉบับ 
  พร้อมสําเนา 
2.ทะเบียนบ้าน  พร้อมสําเนา                                                                   จํานวน   1  ฉบับ 
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสําเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขบญัชี)   
  สําหรับกรณีทีผู่้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร                                     จํานวน   1  ฉบับ 

 
 

 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท์: 0 44-389922  

หรือ เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
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                                                                                   ทะเบียนเลขที่......................../......... 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ................ 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้สูงอาย ุ

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

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

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

เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สัญชาติ             มีช่ืออยู่ในสําเนา 

ทะเบียนบ้านเลขที่......................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................ 

ตําบล/แขวง                     อําเภอ/เขต                   จังหวัด                          . 

รหัสไปรษณีย์               โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผู้สูงอายุที่ย่ืนคําขอ  �-����-�����-��-� 

สถานภาพสมรส  �  โสด  �  สมรส  �  หม้าย  �  หย่าร้าง  �  แยกกันอยู่  �  อ่ืนๆ................................. 

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

ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

� ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  � ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  � ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 

� ย้ายภูมิลําเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เม่ือวันที่...........................................................................................................โดยย้ายมาจาก (ระบุที่
อยู่เดิม.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.................  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก  1 วิธี) 

�  รับเงินสดด้วยตนเอง   �  รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 

�  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ �  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้

 

 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน 

ผู้ยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวข้องเป็น.....................................................................กับผู้สูงอายุท่ีขอ
ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอํานาจ)  .................................................................................................เลขประจําตัว
ประชาชนผู้รับมอบอํานาจ 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  �  สําเนาทะเบียนบ้าน 

�  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

�  หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบํานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

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

                 ผู้ย่ืนคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจย่ืนคําขอ                 เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

          ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

�-����-�����-��-�   

�  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   

�  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 

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

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

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

จ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล........................ 

        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
แล้ว มีความเห็นดังนี้ 

�  สมควรรับลงทะเบียน  �  ไม่สมควรรับลงทะเบียน 

 

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

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

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

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

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

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

คําส่ัง 

         �  รับลงทะเบียน  �  ไม่รับลงทะเบียน  �  อ่ืนๆ................................................................................................... 

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

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

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล...................................... 

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

 (ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ย่ืนคําขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                 

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

ย่ืนแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 

  การลงทะเบียนคร้ังนี้ เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ...........    โดยจะเร่ิมรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุต้ังแต่เดือน ตุลาคม ..............  ถึงเดือนกันยายน ................  ในอัตราแบบข้ันบันได  ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  กรณี
ผู้สูงอายุย้ายภูมิลําเนาที่ไปอยู่ที่อ่ืน (ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม ............. ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน ..............) จะต้องไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ  ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง                                           

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

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

          เจา้หน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองสวัสดิการสงัคม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด           วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกายน) 

โทรศัพท:์ 0 44-389922 ต่อ 101     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 44-389922 ต่อ 108    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

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

 

 

 

1.มีสญัชาติไทย 

2.มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลโนนธาตุ (ตามทะเบียนบ้าน) 

3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

4.ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

5.กรณีทีผู่้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้  มอบอํานาจให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคําร้องขอแทน  แต่ต้องนํา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

 
  

 
 

1.ผู้พิการ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้พกิาร                    กองสวัสดิการสงัคม 

2.เจ้าหน้าทีรั่บเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  

3.เสนอคณะผู้บริหาร 

 

 

งานที่ให้บริการ                      การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้พกิาร                       จํานวน   1  ชุด 
2.ใบรับรองความพิการจากแพทย์                                                                 จํานวน   1  ชุด 
3.รูปถ่ายผู้พิการ 1 นิ้ว                                                                              จํานวน   1  รูป 
4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล                        จํานวน   1  ชุด 
5.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสําเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขบญัชี)  
สําหรับกรณีทีผู่้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร                                         จํานวน   1  ฉบับ 

 
 

 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท์: 0 44-389922 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
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ทะเบียนเลขที่................../................ 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ........... 

 

 

 

 

ข้อมูลคนพิการ 

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

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

คํานําหน้านาม  � เด็กชาย  � เด็กหญิง  � นาย  � นาง  � นางสาว  � อ่ืน  ๆ(ระบุ)......................... 

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

เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ปี สัญชาติ........................ มีช่ืออยู่ในสําเนาทะเบียน
บ้านเลขที่...............หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตําบล         อําเภอ       . จังหวัด          รหัส
ไปรษณีย์.............โทรศัพท์....................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้พิการที่ย่ืนคําขอ �-����-�����-��-�  

ประเภทความพิการ      �   ความพิการทางการเห็น       �   ความพิการทางสติปัญญา                             

�   ความพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย     �   ความพิการทางการเรียนรู้   �   ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย      �   
ความพิการทางออทิสติก     �   ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม    �   พิการซํ้าซ้อน   �   ไม่ระบุความพิการ 

สถานภาพ  �  โสด     �  สมรส    �  หม้าย    �  หย่าร้าง    �  แยกกันอยู่    �  อ่ืน ๆ........... 
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ .............................................................................โทรศัพท์.................................................................. 

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    

�  ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  �  เคยได้รับ(ย้ายภูมิลําเนา)เข้ามาอยู่ใหม่ เม่ือ............................ � ได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     � ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  � อ่ืน  ๆ(ระบุ)........ 

� ไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันด้วยตนเอง    � มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ  � ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ 

� มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายได้ต่อเดือน(ระบุ)................................บาท 

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ...............   โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)  

�  รับเงินสดด้วยตนเอง    �  รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มิสิทธิ 
�  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ �  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 

   ธนาคาร.........................................................ช่ือบัญชี...........................................................เลขที่บัญชี    ……………………………………………………………… 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน : ผู้ย่ืนคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวข้องกับคน
พิการที่ขอข้ึนทะเบียน โดยเป็น � บิดา - มารดา  � บุตร  � สามี- ภรรยา  � พ่ีน้อง  � ผู้ดูแลคนพิการ  � อ่ืน  ๆ ..........................ลงทะเบียน
ช่ือ – สกุล (ผู้รับมอบอํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ 

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

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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พร้อมแนบเอกสารดังนี ้

�  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย   �  สําเนาทะเบียนบ้าน  
�  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 
�  หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (ในกรณีย่ืนคําขอฯแทน) 

 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบํานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

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

                    ผู้ย่ืนคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจย่ืนคําขอ                            เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก   และทําเคร่ืองหมาย √  ในช่อง � หน้าข้อความที่ต้องการ 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….............. 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

�-����-�����-��-� แล้ว 

�  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   �  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ 
เนื่องจาก............................................................................................ 

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

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

     เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล........................... 

          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
แล้วมีความเห็นดังนี้ 

�  สมควรรับลงทะเบียน  �  ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 

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

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

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

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

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

คําส่ัง 

�  รับลงทะเบียน   �  ไม่รับลงทะเบียน   �  อ่ืน ๆ .................................................................................... 
(ลงช่ือ)................................................. 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล............................. 

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

 

 

 

 

ย่ืนแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันที่.............................เดือน......................................พ.ศ....................................... 

 การลงทะเบียนคร้ังนี้ เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ............โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้ังแต่
เดือนตุลาคม ...........   ถึง เดือนกันยายน .............  ในอัตราเดือนละ 800 บาท กรณีคนพิการย้ายภูมิลําเนาไปอยู่ที่อ่ืน(ตั้งแต่วันที่ 
1 ธันวาคม ............. ถึง 30 พฤศจิกายน ........... ) จะต้องไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแห่งใหม่ภายใน  เดือนพฤศจิกายน............... เพ่ือรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการ        

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

                           เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

 

 

ตัดตามเส้นประให้คนพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองสวัสดิการสงัคม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด           วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท:์ 0 44-389922 ต่อ 101     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 44-389922 ต่อ 108    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

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

 

 

 

1.ผู้ทีม่ีสิทธิได้รับเงินสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพผูป้่วยเอดส์ตอ้งมีใบรับรองแพทย์ซึง่ออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐยืนยัน
ว่าป่วยเป็นโรคเอดสจ์ริง 

2.ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมลิําเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลด่านขุนทด 

3.กรณีทีผู่้ป่วยเอดส์ไมส่ามารถเดินทางมายื่นคําร้องด้วยตนเอง อาจมอบอํานาจใหผู้้อุปการะมาดําเนินการแทนได้ 

 
  

 
 

1.ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน                        กองสวัสดิการสังคม 

2.เจ้าหน้าทีรั่บเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ   

3.เสนอคณะผู้บริหาร 

 
 

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

งานที่ให้บริการ                      การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
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1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                                            จํานวน    1   ฉบับ 
2.สําเนาทะเบียนบ้านของผูป้่วยเอดส์                                                       จํานวน    1   ฉบับ 
3.ใบรับรองแพทย์                                                                              จํานวน    1   ฉบับ 

 
 

 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท์ : 0 44-389922 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
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แบบคําขอรับการสงเคราะห ์

ลําดับที่............./..............           วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .............. 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล................................. 

 ด้วย..................................................เลขประจําตัวประชาชน........................................ 

เกิดวันที่........เดือน............................พ.ศ............ อายุ............ ปี มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่...............ถนน…..........................    
ตรอก/ซอย............................. หมู่ที่.............. ตําบล....................   อําเภอ.....................    จังหวัด..................   รหัสไปรษณีย์...............  
ขอแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์  เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยขอให้รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี ้

                      1. ที่พักอาศัย ( )  เป็นของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ชํารุดทรุดโทรม ( ) ชํารุดทรุดโทรมบางส่วน ( )  ม่ันคงถาวร    
( )  เป็นของ...............................................เก่ียวข้องเป็น.................................................... 

  2 . ที่พักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดเป็นระทาง...........................สามารถเดินทางได้ 

( )  สะดวก   ( )  ลําบาก  เนื่องจาก .......................................................................... อยู่ห่างจากชุมชน/หมู่บ้านเป็นระยะทาง
...................................สามารถเดินทางได้ ( )  สะดวก   ( )  ลําบาก  เนื่องจาก.............................................. 

อยู่ห่างจากหน่วยบริการของรัฐที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทาง................สามารถเดินทางได้  ( )  สะดวก   ( )  ลําบาก  

เนื่องจาก  ................................................................................................... 

  3. การพักอาศัย ( )  อยู่เพียงลําพัง  เนื่องจาก......................................มาประมาณ.......................... 

( )  พักอาศัยกับ ...................รวม .........คน เป็นผู้สามารถประกอบอาชีพได้จํานวน.........คน มีรายได้รวม.........บาท/เดือน   ผู้ที่ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจาก............................................................................................................... 

   4. รายได้ – รายจ่าย  มีรายได้รวม................บาท/เดือน  แหล่งที่มาของรายได้................................ 

นําไปใช้จ่ายเป็นค่า............................................................................................................. 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้................................................................สถานที่ติดต่อเลขที่.......................... 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมู่ที่.................ตําบล.................................. 

อําเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................................. 

โทรศัพท์.........................โทรสาร.........................................เก่ียวข้องเป็น...........................................  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคําที่ให้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ     

         ................................................  ผู้ให้ถ้อยคํา 

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

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห ์

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

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

    

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล...................................... 

   ตามที่ มีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า.................................................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ.......................................................ลําดับที่...................นั้น 

  ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์  ดังนี ้

             ( ) เป็นเงินสด 

                        ( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.............................สาขา................................. 
              เลขที่บัญชี..................................................................... 

 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

    (...................................................) 
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หนังสือมอบอํานาจ 

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

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

    
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล...................................... 

                    ข้าพเจ้า..................................................ขอมอบอํานาจให้...........................................เลขประจําตัว
ประชาชน......................................... อยู่บ้านเลขที่.............ถนน........................ ตรอก/ซอย....................หมู่ที.่......... 
ตําบล………………..  อําเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… รหสัไปรษณีย…์………… โทรศัพท์........................        
โทรสาร......................... เกี่ยวพันเป็น..................................เป็นผู้มอีํานาจกระทําการแทนข้าพเจ้าในกจิการใดกิจการ
หนึ่งดังต่อไปนี้  และให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําเองทุกประการ 

  ( ) แจ้งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

  ( ) แจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ 

            โดยให้จ่ายให้แก่....................................................................................... 

             ( ) เป็นเงินสด 

   ( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา.................................... 

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

   ( ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป 

 

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

ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบอํานาจ 

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

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

     (...........................................................) 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 44-389922 ต่อ 101     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 44-389922 ต่อ 108    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

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

 

 

 

ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดบัพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นทีป่ากบอ่ดินเกินหนึ่งหมื่นเมตร 
หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด ให้แจง้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดงัต่อไปนี ้
            (1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทําการขุดดิน 
            (2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
            (3) รายการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 6 
            (4) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
            (5) ระยะเวลาทําการขุดดิน 
            (6) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
            (7) ที่ตั้งสํานักงานของผู้แจ้ง 
            (8) ภาระผูกพันต่างๆทีบุ่คคลอื่นมสี่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินทีจ่ะทําการขุดดิน 
            (9) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา  
            ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึง่โดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตาม
แบบทีเ่จ้าพนกังานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้ง
เร่ิมต้นทําการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจง้  
            ถ้าการแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการ
แจ้งตามวรรคหนึง่ ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถกูต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจง้ได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งคามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล  
            ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ําหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้
แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจง้ที่ถูกต้อง  
            ผู้ได้รับใบแจง้ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

งานที่ให้บริการ                     การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
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1.เขียนคําขออนุญาตขุดดิน                                                 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  
2.เขียนใบแจง้การขุดดิน (แบบ ด.1) พ.ร.บ.การขุดดิน 
  และถมดิน พ.ศ. 2543 
3.ยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ พร้อมลงลายมือชื่อ 
  รับรองสําเนาถูกตอ้ง 
4.ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
5.เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ ที่ขออนุญาตขุดดิน 
6.ออกใบแจ้งการขุดดิน (แบบ ด.2 ) 
7.ผู้ขออนญุาตรับใบแจง้การขุดดิน พร้อมชําระค่าธรรมเนียม 
 

 

 รวมระยะในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วัน  แยกเป็น 

1.ขั้นตอนในการตรวจสถานที่ขุดดิน ระยะเวลา 1 วัน 

2.ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆ ใน การพจิารณาใบอนญุาต ระยะเวลา 2 วัน  
3.ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ตางๆ ระยะเวลา 1 วัน 
4.ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลา 1 วัน  
 

 

 

1. สําเนาทะเบียนบ้านผูรั้บแจ้ง       จํานวน  2  ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประชาชนของผู้แจ้ง       จํานวน  2  ฉบับ 
3. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีทีม่อบให้บุคคลอื่นแจ้งแทน)    จํานวน  2  ฉบับ 
4. สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนญุาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)  จํานวน  2  ฉบับ 
5. สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)  จํานวน  2  ฉบับ 
6. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีใหบุ้คคลอื่นขุดดิน)    จํานวน  2  ฉบับ 
7. สําเนาเอกสารสิทธ์ิในที่ดินที่ขุดดิน      จํานวน  2  ฉบับ 
8. แผนผังบริเวณ        จํานวน  2  ฉบับ 
9. แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน     จํานวน  2  ฉบับ 
10. สําเนารายการคํานวณ (การป้องกันการพงัทลายของดิน)    จํานวน  2  ฉบับ 
11. เอกสารแสดงวิธีการขุดดิน       จํานวน  2  ฉบับ 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
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ค่าธรรมเนียมขุดดิน  500  บาท 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท์: 0 44-389922 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
    
 

 
 

      
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
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แบบ  ขถด.1 

ใบแจ้งการขดุดนิ/ถมดนิ 
ตามพระราชบญัญตักิารขดุดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เลขที่รับ                                     . 
วันที่                                          . 
ลงช่ือ                            ผู้รับคําขอ 
      (                              ) 

          
เขียนที ่                                                         . 

 

วันที่              เดือน                        พ.ศ.             . 
 

          ข้าพเจ้า                                                                     เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 
          �  เป็นบุคคลธรรมดา  อยู่บ้านเลขที่                ตรอก/ซอย                      ถนน                       . 
หมู่ที่               ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                            จังหวัด                         . 
 
          �  เป็นนิติบุคคลประเภท                                       จดทะเบียนเมือ่                                   . 
เลขทะเบียน                                                    มีสํานักงานตั้งอยูเ่ลขที่                                        . 
ตรอก/ซอย                                              ถนน                                       หมู่ที่                       . 
ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                                 .จังหวัด                                 . 
โดย                                                                                       ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิุคคลผู้แจ้ง 
อยู่บ้านเลขที่                            ตรอก/ซอย                                   ถนน                                    . 
หมู่ที่              ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                             จังหวัด                         . 
          มีความประสงคจ์ะทําการ  ขุดดิน/ถมดิน  จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี ้
          ข้อ  1  ทําการขุดดิน/ถมดิน  ณ                                      ตรอก/ซอย    ถนน                       .... 
.                                                            
หมู่ที่......................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด .................................                                                
ในโฉนดที่ดิน  เลขที่/น.ส.3  เลขที่/ส.ค.1  เลขที่/อื่น ๆ ..............................................................................................                                    
.เป็นที่ดินของ ..............................................................................................................................................................                                                                                                                         
         ข้อ  2  ทําการขุดดิน/ถมดิน  โดยมีความลึก/ความสูง  จากระดับดินเดิม                                    
เมตร 
พื้นที่............................................ตารางเมตร  เพือ่ใช้เป็น.............................................โดยมีสิง่ก่อสร้างข้างเคียงดงันี ้
          ทิศเหนือ..............................................................  หา่งจากบ่อดิน/เนินดิน......................................เมตร 
          ทิศใต้..................................................................  หา่งจากบ่อดิน/เนินดิน.......................................เมตร 
          ทิศตะวันออก                                      .        ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
          ทิศตะวันตก                                        .                       ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
          
          ข้อ 3  โดยมี .................................................................เลขทะเบียน........................................ผู้ควบคุมงาน 
          ข้อ 4  กําหนดแล้วเสร็จภายใน.....................วัน  โดยจะเร่ิมขุดดิน/ถมดิน วันที่............................................ 
เดือน...................................พ.ศ............................และจะแลว้เสร็จวันที่.................เดือน.................พ.ศ...................... 

2/ข้อ 5… 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



 
หมายเหตุ                                                                      
(1)  ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า      (2)  ใส่เคร่ืองหมาย  �  ในช่อง  �  ที่ต้องการ              
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          ข้อ  5  พร้อมหนังสอืฉบับนี้  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
          �  แผนผังบริเวณที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง  
พร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน  และการรมดิน  จํานวน                      ชุด  ชุดละ                      แผ่น 
          �  รายการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัตกิารขุดดิน 
และถมดิน  พ.ศ.2543 
          �  ภาระผูกพันต่างๆ  ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินทีจ่ะทําการขุดดิน/ถมดิน 
          �  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึง่รับรองสําเนาถูกต้องแล้ว   
จํานวน                 ฉบับ 
          �  สําเนาหนังสอืรับรองจากการจดทะเบียนนิตบิคุคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสํานักงาน และผูม้ี
อํานาจ   ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจง้ที่หน่วยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
          �  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว 
จํานวน                     ฉบับ  (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
          �  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจง้  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน      
ของตัวแทนผู้แจง้  ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  (กรณีมีการมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนแจ้งแทน) 
          �  รายการคํานวณ  1  ชุด  จํานวน                         แผ่น 
          �  หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคํานวณการขุดดิน/ถมดิน  จํานวน                     ฉบับ  พร้อม
ทั้งสําเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน                 
ฉบับ   (กรณีที่งานมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
          �  สําเนาโฉนดที่ดิน  เลขที่/ น.ส.3  เลขที่/ ส.ค.1 เลขที่                                                            
ที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน ขนาดเท่าต้นฉบบัจริง  ซึ่งรับรองสาํเนาถูกต้องแล้ว  จํานวน                     ฉบับ 
          �  หนังสือสําเนายินยอมของเจ้าของที่ดิน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์  และผูม้ีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิุคคลเจ้าของที่ดิน  ที่หน่วยงานซึ่งมี
อํานาจรับรอง  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล  เจ้าของ
ที่ดิน  ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอ้ง  จํานวน                            ฉบับ  (กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอ่ืน) 
          �  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ  3  จํานวน                             ฉบับ 
          �  สําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซึง่รับรองสําเนาถูกต้อง  
จํานวน                    ฉบับ   (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
          �  เอกสารและรายละเอียด  อื่น ๆ                                                                                     
          ข้อ  6  ข้าพเจ้าขอชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  10  แห่ง
พระราชบัญญัตกิารขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
 
 
                                      (ลงชื่อ)                                               ผู้แจ้ง 
                                              (                                             ) 
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หนังสือยินยอมให้ดําเนินการขุดดิน/ถมดิน 

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

 

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

ข้าพเจ้า.............................................................ตัง้บ้านเรือนที่อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่...................... 
ตรอก/ซอย...............................ตําบล.................................อาํเภอ...............................จงัหวัด...................................... 
ยินยอมให้...........................................เข้าดําเนินการขุดดิน/ถมดินในที่ดิน..............................เลขที่............................. 
ดังกล่าวได้โดยินยอมให้ทําการขุดดิน/ถมดิน ในเนื้อที่......................................ตารางเมตร  มีขนาดที่ดิน  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศใต้  ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศตะวันออก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศตะวันตก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้.............................................................................ขุดดิน/ถมดินในที่ดินดังกล่าวนี้ เพราะ
เป็น.............................................................และได้แนบ.....................................................................มาด้วยแล้ว 
(ถ้าผู้ใหเ้ช่าให้แนบสําเนาสญัญาเช่าที่ดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธ์ิอย่างอื่นให้แนบมาด้วย) 
 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน ที่ยินยอมให.้....................................................... 
ขุดดิน/ถมดินไว้หลังหนงัสือนี้แล้ว 
 
     (ลงชื่อ).................................................................ผู้ถือกรรมสทิธ์ิที่ดิน 
              (............................................................) 
 

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

     (ลงชื่อ)..................................................................พยาน 
      (............................................................) 
 ข้าพเจ้ารับรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนีเ้ปน็ของผู้ถือกรรมสทิธ์ิที่ดินตามสําเนาเอกสารสทิธิ
ที่ดินดังกล่าวข้างบนี้จริง 

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

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

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

คําเตือน  หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารน้ีห้ามมีการขูด ขีด ลบ ฆ่า  ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือ 
  กรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการขีดฆ่าน้ัน เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว ้
*(ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่รับรองสําเนาแล้วประกอบด้วย ) 
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บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ของ                                                                      โทร.                                 . 

ลําดับที ่ รายการ หมายเหต ุ

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

ใบแจ้งการจุดดินหรือถมดิน  (แบบ  ขถด.1) 
สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจง้   
สําเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่                                 
. 
หนังสือยินยอมให้ขุดดิน/ถมดินในที่ดิน 
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ทํารายการคํานวณ/
ออกแบบ 
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน  (แบบ ขถด.7) 
แบบแปลน  แผนผังบริเวณ  รายการประกอบแบบ  จํานวน            ชุด 
รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง  จํานวน  1  ชุด 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอํานาจลงนาม   
หนังสือมอบอํานาจให้ผูอ้ื่นทําการแทน 
หนังสือหรือเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 
-  เท่าฉบับจริง 
-  กรณีขุดดิน/ถมดินในที่ดินผู้อื่น 
-  กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พร้อมภาพถ่ายใบอนญุาต 
-  กรณีนิติบุคคล 
-  ปิดอาการแสตมป์   30  บาท 

 

(ลงชื่อ)                                     ผู้แจ้ง 

                      (                                      ) 

 

(ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรับเอกสาร 

              (                                    ) 
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ใบรับแจ้งการขุดดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
เลขที.่............./....................... 
                                เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นได้รับแจ้งจาก............................................................................ 
เจ้าของที่ดิน/ผู้รับมอบอํานาจ  ว่ามีความประสงค์จะทําการขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง............................เมตร  พื้นที่ปาก
บ่อ/ดินถม………………ตารางเมตร  ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที.่........................................... หรือเอกสาร
สิทธ์ิในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น.....…………………………….ที่ถนน………………………………. 
หมู่ที.่...............ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.................... .......จังหวัด....................................... 
ซึ่งอยู่ในเขตตําบลด่านขุนทด โดย..........................................................………………...เป็นเจ้าของที่ดิน  กําหนดแล้ว
เสร็จ..............วัน  มี.......................................................................................เป็นผูอ้อกแบบและคํานวณ  และ
.........................................................................................เปน็ผู้ควบคุมงาน   
พร้อมเอกสารหลกัฐานต่างๆแล้ว 
                    เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า 
                       1.  �  ไม่ถูกต้อง   ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถกูต้องภายในเจ็ดวัน       นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้
แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   หากไม่สามารถแก้ไขภายในกําหนดจะเสียสิทธ์ิการนับระยะเวลาทีเ่จ้าพนกังานทอ้งถิ่น
ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง   โดยมีรายการแก้ไข  
ดังนี้……………………………………………………….………………………........................................................................................
............................................................................................................................... 
……………................................................................................................................................................... 
                       2. � ถูกต้อง  ให้ผู้แจ้งเร่ิมต้นทําการขุดดิน/ถม ได้ตั้งแต่วันที่...............เดือน......................
พ.ศ……………………....จนถึงวันที.่....................เดือน..................................พ.ศ…………………………………...และได้รับ
ค่าธรรมเนียม…………............บาท  
ค่าใช้จ่าย..............บาท     รวมทั้งสิ้น..........…………...............บาท  (.....................................................................) 
   

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

(ลงมือชื่อ)..................................................... 
                                                                                     (......................................................) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
    1.ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
    2.ใส่เคร่ืองหมาย  /  ในช่อง  � 

(พลิก) 
คําเตือน    ผู้ขุดดิน/ถมดิน   หรือเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ทีจ่ะต้องปฏิบัติ ดังนี ้
                (1)   ตามแผนผงับริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
                (2)   ตามมาตรา  19  มาตรา  20  มาตรา  21  และมาตรา  25 
                (3)   ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที ่
                (4)   การฝ่าฝืน  (1) –(3)  อาจมีโทษปรับ  โทษจํา  หรือทัง้จําทั้งปรับแล้วแต่กรณีฃ 

 

ด.2 
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หนังสือมอบอํานาจ 
(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน   ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 

                                               
 ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขที.่......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................... 
หมู่ที.่................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศัพท.์.................................. 
ขอมอบอํานาจให้นาย............................................................................................................................................. 
อยู่บ้านเลขที.่.............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................... 
หมู่ที.่.........ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................ 
รหสัไปรษณีย.์......................โทรศัพท์ ...................เป็นผู้นําสง่ใบแจง้การขุดดิน/ถมดิน  หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยให้ถือว่าการ
กระทําใดๆตามข้อความข้างต้นของนาย.............................................................................เสมือนหนึง่เป็นการกระทํา
ของข้าพเจ้า 
 
 
                                                         (ลงชื่อ)..............................................ผู้มอบอํานาจ 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับมอบอํานาจ 
                                                                 (.............................................) 
                                                                                                           
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยาน 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยาน                                                                                
                                                                 (............................................) 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

ติดอากร 
แสตมป์ 5 บาท 

ด.4 
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ด.5 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
                                   
  ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขที.่....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 
หมู่ที.่...................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................. 
รหสัไปรษณีย.์.................................โทรศัพท.์.............................. 
ได้รับใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบียน...................... 
ตั้งแต่วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.................................... 
เป็นผู้ออกแบบและคํานวณ/ผู้ควบคุมงาน  การขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง..........................................................เมตร  
พื้นที่ปากบ่อ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที.่............................................. 
หรือเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทีม่ีชื่อเรียกอย่างอื่น............................................................................................................... 
ที่ถนน..............................หมู่ที.่...............ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด..........................ซึ่งอยู่ในเขต............................................................................................................................ 
ให้กับ............................................................................................................................................................................ 
 
 
                                                   (ลงชื่อ)....................................................ผู้ออกแบบและคํานวณ/ผู้ควบคุมงาน 
                                                             (.................................................) 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)......................................................ผู้แจ้ง 
                                                             (.................................................) 
 
 
                                                  (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                                                            (...................................................) 
 
 
                                                   (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                                                            (....................................................) 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 44-389922 ต่อ 101     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 44-389922 ต่อ 108    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

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

 

 

  ผู้ที่มีความประสงคจ์ะถมดินจะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข ดังนี ้
1.ผู้ประกอบการเอกชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีเอกสารจดทะเบียนประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
2.ผู้ขอรับใบอนญุาตต้องมีสถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์พร้อมทีจ่ะดําเนินการ 
3.ผู้ประกอบการจะเสนอชื่อผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มคีุณสมบัติ วุฒิการศึกษาไม่ตํากว่าระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง 
4.ผู้ขอรับใบอนญุาต จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในการดําเนินการเองทุกเร่ือง และรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 
5.ผู้ขอรับใบอนญุาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อตกลงเอกสารหรือสญัญาที่ทําไว้องค์หารบริหารส่วนตําบลโนนธาตุ   
  ทุกประการ 
 
 

 
 

1.ขอรับคําขออนุญาตจากกองช่าง                                     กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
2.นําเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคําขออนุญาต 
3.นําเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ 
4.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน 
5.ออกใบอนุญาต 
6.ผู้ยื่นคําขออนุญาตชําระค่าธรรมเนียม 

  
 
 

งานที่ให้บริการ                     การแจ้งถมดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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1.ขั้นตอนในการตรวจสถานสถานที่ถมดิน    จํานวน  1  วัน 
2.ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานๆในการพิจารณาใบอนุญาต จํานวน  1  วัน 
3.ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลนต่างๆ    จํานวน  2  วัน 
4.ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต     จํานวน  1  วัน 
รวมระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต รวม 5 วัน 

 

 

 

1.แผนผงับริเวณทีจ่ะทําการถมดิน และแผนผงับริเวณที่แสดงเขตที่ดิน และทีดินบริเวณข้างเคียง  
พร้อมทั้งวิธีการถมดิน        จํานวน  2  ฉบับ 
 2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผูแ้จ้ง  จํานวน  2  ฉบับ 
 3.สําเนาหรือหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีแจ้งเปน็นิติบุคคล)   จํานวน  2  ฉบับ 
 4.หนังสือมอบอํานาจ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 
 (กรณีการมอบอํานาจใหผู้้อื่นแจ้งแทน)      จํานวน  2  ฉบับ 
 5.รายการคํานวณ       จํานวน  2  ฉบับ 
 6.หนังสือรับรองว่าเป็นผูอ้อกแบบและคํานวณการถมดิน พร้อมสําเนาบัตรอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่งานมลีักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ) จํานวน 2  ฉบับ 
 7.สําเนาโฉนดที่ดินเลขที่ /น.ส.3 เลขที่ /ส.ค.1 ที่จะทําการถมดินถ่ายสําเนา 
หน้าหลังเท่าฉบบัจริง        จํานวน  2  ฉบับ 
 8.หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน สําเนาบัตรประจําประชาชน สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซึ่งแสดวัตถุประสงค์และผูม้ีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิุคคล เจ้าของที่ดินทีห่น่วยงานที่มอีํานาจสําเนาบัตรบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน  จํานวน 2  ฉบับ 
 9.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ควบคุม(เฉพาะกรณีทีง่านลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จํานวน  2  ฉบับ 
 10.เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ      จํานวน  2  ฉบับ 
 

 

ค่าธรรมเนียมใบแจง้การถมดิน  ฉบับละ 500  บาท 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 
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ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท์: 0 44-389922 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 44-389922 ต่อ 101     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 44-389922 ต่อ 108    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

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

 

 

(1) อาคารอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่อาคารไม ่เกิน 150 ตารางเมตร 
(2) อาคารเก็บผลผลิตทางเกษตรทีม่ีพื้นที่อาคารไม่เกนิ 100 ตารางเมตร 
(3) อาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
(4) ร้ัวกําแพง ประตู เพงิหรือแผงลอย 
(5) หอถังน้ําที่มีความสงูไม่เกิน 6 เมตร 
ซึ่งจะก่อสร้างดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โดย

ไม่ต้องยื่น แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณ เพียงแต่ยื่น “แผนผงับริเวณ” แสดงแนวเขต
ที่ดิน “แปลนพื้นชั้น ล่าง” และที่ตั้งของอาคารโดยสงัเขป - กรณีพื้นที่ของอาคารไมเ่กิน 150 ตารางเมตร ระยะเวลา 
ณ ที่ท่าการ อบต.ไมเ่กิน 7 วันท่าการ - กรณีพื้นที่ขออาคารเกิน 150 ตารางเมตร อบต.สง่ เร่ืองให้โยธาจังหวัด
ตรวจสอบระยะเวลาไม่เกิน 30 วันท่าการ - ทั้งนีร้ะยะเวลาด่าเนินการทัง้หมด ไม่เกิน 45 วันท่า การ  

หมายเหตุ - กรณีปลกูสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ เคลื่อนยา้ยอาคารก่อนได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนกังาน 
ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตําบล) และต่อมา ประสงค์จะได้ใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานทอ้งถิ่น เจ้า พนักงาน
ท้องถิ่นอาจพิจารณาไม่ออกใบอนุญาตใหก้็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานที่ให้บริการ                     การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
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1.ผู้ขออนญุาตยื่นคําร้องขออนญุาตก่อสร้างอาคาร            กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
ตามแบบคําขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ร้ือถอน ดัดแปลง  
(แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร 
2.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น/ตรวจสอบผังเมือง  
และตรวจสอบสภาพสาธารณะ  
3.นายช่าง/วิศวกรตรวจพจิารณาแบบ  
4.เจ้าพนกังานทอ้งถิ่นพจิารณา คําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  

 5.ออกใบอนุญาตก่อสร้าง 
   

 

 ระยะเวลาการพจิารณาออกใบอนญุาตรวม 2  วัน 

 

  

 

          1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบ้านของผู้ขออนุญาต   จํานวน  2  ฉบับ 
        2.สําเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน้า จํานวน 2  ฉบับ 
     3.กรณีผู้ขอ ไม่ใช่เจ้าของต้องมหีนังสือยินยอมของเจ้าของทีด่ินให้ก่อสร้าง     จํานวน 2  ฉบับ        
     4.หนังสือรับรองของผูป้ระกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคํานวณ โครงสร้าง 
อาคาร  จํานวน  2  ฉบับ 
     5.หนังสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุของผูอ้อกแบบงาน สถาปัตยกรรม  
จํานวน  2  ฉบับ 
     6.แผนผงับริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคํานวณโครงสร้าง   
จํานวน  2  ฉบับ  
 

 

- ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ   20  บาท                                                                 
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน (คิดตามพื้นที่ของอาคาร) 
- อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค์ 
- อาคารไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท 
- อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท 
- ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท  
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 
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ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท์: 0 44-389922 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 44-389922 ต่อ 101     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 44-389922 ต่อ 108    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

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

 

 

การเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ยื่นคําขออนุญาตตามแบบ ข.2  พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.2 ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่การเคลื่อนย้ายอาคารจากท้องที่ที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ.  2522 ไปยังท้องที่ที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับให้ยื่นคําขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่อาคารนั้นจะย้ายไปตั้งผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.1 และ ข.2 จํานวนห้าชุดพร้อมกับคําขอสําหรับการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่เปน็อาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะประกาศกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารดังกล่าว 
 
 

 
 

1.รับเร่ืองขออนญุาต                                          กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
2.ตรวจสอบเอกสาร 
3.ตรวจสอบสถานที ่
4.ออกใบอนุญาต   

 

 ระยะเวลาการพจิารณาออกใบอนญุาตรวม 2  วัน 

 

 

งานที่ให้บริการ                     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงานที่      กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
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          1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบ้านของผู้ขออนุญาต   จํานวน  2  ฉบับ 
        2. สําเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลงั พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทกุหน้า จํานวน 2  ฉบับ 
     3. กรณีผู้ขอ ไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนงัสอืยินยอมของเจ้าของที่ดินให้กอ่สร้าง     จํานวน 2  ฉบับ        
     4. หนังสอืรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบและคํานวณ โครงสร้าง 
อาคาร  จํานวน  2  ฉบับ 
     5. หนังสอืรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบงาน สถาปัตยกรรม  
จํานวน  2  ฉบับ 
     6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคํานวณโครงสร้าง   
จํานวน  2  ฉบับ 
 
 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย  10  บาท 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท์: 44-389922 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 44-389922 ต่อ 101     (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 44-389922 ต่อ 108    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

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

 

 

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะมีอายุตามทีก่ําหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 
ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตมีความประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนกังานทอ้งถิ่น
ก่อนใบอนุญาตนั้นสิ้นอาย ุ

ถ้าใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสญูหาย ให้แจ้งความ แล้วนําใบรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอ
ใบแทนใบอนญุาตนั้น 

ถ้าใบอนุญาตใดๆ ชํารุดในสาระสําคัญ ให้นําใบอนุญาตที่ชํารุดนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอใบ
แทนใบอนุญาตนั้น 

 

 

 
 

1.แจ้งใหพ้นักงานท้องถิ่นทราบ โดยยื่นแบบฟอร์มตามที ่              กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ 
อนุญาต แต่ในกรณีนี้ผู้ออกแบบอาคารทัง้วิศวกร และสถาปนิก  
ต้องเป็นวุฒิวิศวกร และวุฒิสถาปนิก พร้อมทัง้แจง้วันเร่ิมต้น 
และวันสิ้นสุดการดําเนินการดงักล่าว 
2. ชําระค่าธรรมเนียมเมื่อดําเนินการตาม 1. และ 2. เรียบร้อยแล้ว  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบรับแจ้ง เพือ่เป็นหลักฐานการแจ้ง 
ภายในวันที่ได้รับแจ้ง เมือ่เจ้าของอาคารไดรั้บใบแจ้งแล้วสามารถ 
ดําเนินการกอ่สร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารได้ 
 
 

งานที่ให้บริการ                     การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
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 ระยะเวลาการพจิารณา  1 วัน 

 

  

 

 1. สําเนาบัตรประชาชน    พร้อมรับรองสําเนา                       จํานวน  1  ฉบับ 
 2. สําเนาทะเบียนบ้าน    พร้อมรับรองสําเนา                       จํานวน  1  ฉบับ 
 3. สําเนาเอกสารสิทธ์ิที่ดิน พร้อมรับรองสําเนา(ถ่ายห้ามยอ่ หน้า-หลัง)                  จํานวน  1  ฉบับ 
 4. ใบอนุญาตฉบับจริง***                            จํานวน  1  ฉบับ 
 5. แบบแปลนที่ได้รับอนญุาตจากอบต.                         จํานวน  1  ฉบับ 

***กรณีผู้ยื่นขอรับรองเป็นนิตบิุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล                      จํานวน  1  ฉบับ 

 
 

1.ใบอนุญาตกอ่สร้าง                                                                   ฉบับละ  20  บาท 
2.ใบอนุญาตดัดแปลง                                                         ฉบับละ  10  บาท 
3.ใบอนุญาตร้ือถอน                                                           ฉบับละ  10  บาท 
4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย                                                   ฉบับละ  10 บาท 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โทรศัพท์: 0 44-389922 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.dankhuntod.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 


