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คํานํา 

       พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม

มาตรา 7 ไดกําหนดให “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือ

สําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยจะตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ  ข้ันตอน 

และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับ     

คําขอ...” โดยมีเปาหมาย เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใหบริการของภาครัฐ  สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผย

ขั้นตอนระยะเวลาใหประชาชนทราบ 

        องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จึงไดจัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ที่

เก่ียวของและประชาชนทั่วไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 
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การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร อําเภอขุขนัธ   จังหวัดศรีสะเกษ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ท่ีมา 

       เนื่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ
ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียนและการแจงในการขออนุญาต
ดําเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสาร 
และหลักฐานที่จําเปนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการ
สรางภาระแกประชาชนอยางมาก  และเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน
เวทีการคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดปรึกษาลงมติใหเสนอราง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
จึงไดใชอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่อง
เรงดวน   สภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได
พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ไดนําราง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม ถวาย
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 

       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 และมี

การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต        

ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) 

ในการยื่นคําขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาต

จะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได 

        มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่น

คําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่คัดสําเนาให 

โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย 

        มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน

และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองเมืองที่ดีหรือไม ในกรณีที่เห็นวา ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรให

เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว 
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                  มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

       2.1 เพ่ือใหเจาหนาที่ ที่เก่ียวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 
       2.2 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

3.คําจํากัดความ 
      “การบริหารประชาชน” หมายถึง การดําเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐจนแลวเสร็จ
ตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปนการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดให
ผูรับบริการตองยื่นคําขอกอนดําเนินการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร 
      “ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารบับริการจาก
หนวยงานภาครัฐ 
      “หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย  สวนราชการ  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน และหนวยงานภาครัฐรูปแบบใหม 

4.แนวคิดและหลักการ 

        แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาเปนหลักการ
สําคัญ  ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน  และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิด
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชน
ทราบ เพ่ือเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกใหแกประชาชน 
         4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลท่ีชัดเจน ใน
การติดตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปน
อยางไร เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
         4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชน
ตองขออนุญาต จดทะเบียนข้ึนทะเบียนหรือแจงกอนจะดําเนินการใดๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน    มีวัตถุประสงคดังนี.้- 
  1) เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอ ขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่ชัดเจน 
เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคําขอ สถานที่ใหบริการ 
  2) เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 
  4) เพ่ือสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 
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           4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
           หนวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนทีม่ีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชน
ตองมายื่นขออนุญาตกอนดําเนินการใด มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน และนําไปใชในการใหบริการประชาชน 
5.ประโยชนที่ไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
             ประโยชนตอผูรับบริการ 
  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน 
  -ไดรับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 
  -ไดรับความพึงพอใจเพิ่มข้ึนจากการมารับบริการ 
  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              ประโยชนตอผูใหบริการ 
    -ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต

คอรัปชั่น 
  - สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑที่วางไว เพ่ือนํามาปรับปรุงการ

ใหบริการ 
  - พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 
 

      ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 
  -ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 
  -เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 
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คูมือสําหรับประชาชน/งานที่ใหบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ 

 จังหวัดศรีสะเกษ 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศพัท:  - 091 - 8317762    (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร :   -           ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.khokphet.com/ 

 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ  ภาษีทีจ่ัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆกับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง

ปลูกสรางนั้นๆ และในปที่ผานมาไดมีการใชประโยชนในทรัพยสินนั้น  เชน  ใหเชา, ทําการคาขาย ,โกดัง หรือเพ่ือใช

ประกอบกิจการอ่ืนๆ เพ่ือหารายไดตองมีทรัพยสินอันไดแกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ กับที่ดิน ซึ่งใช

ตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นตองไมเขาขอยกเวนภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.

2475 มาตรา 9,10 

 

 

1.ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ           งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง 

   เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)                                     

2.เจาหนาที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับขอมูลใน   

   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 

3.คํานวณคารายปและคิดคาภาษี 

4.แจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

5.ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                     การรับชาํระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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 1.เม่ือไดรับการแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ตองชําระภายใน30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน  

  หากชําระ เกินกําหนดตองเสียเงินเพ่ิม ดังนี้ 

  ไมเกิน 1 เดือน เงินเพ่ิม 2.5% 

  เกิน 1 เดือนแตไมเกิน 2 เดือน เงินเพ่ิม 5% 

  เกิน 2 เดือนแตไมเกิน 3 เดือน เงินเพ่ิม 7.5% 

  เกิน 3 เดือนแตไมเกิน 4 เดือน เงินเพ่ิม 10% 

  เกิน 4 เดือนตองดําเนินคดี 

 2.ไดรับแจงการประเมินแลวไมพอใจในการประเมิน ตองอุทธรณภายใน 15 วัน 

 

  ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน                                          จํานวน  1  ฉบับ 

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

 

ผูรับประเมินชําระภาษปีละครั้งตามคารายป 

อัตราคาภาษีรอยละ 12.5 ของคารายป 

คาภาษี = คารายป x 12.5% 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โทรศัพท:  

หรือ เว็บไซต : http://www.khokphet.com/ 

กรณีผูชําระภาษีย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2 แลวยังไมชําระทันทีใหดําเนินการ ดังนี ้

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

คาธรรมเนียม 

การรับเรือ่งรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศพัท:   - 091 - 8317762    (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร :   -      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.khokphet.com/ 

 
 

ปาย หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหา

รายไดหรือโฆษณาการคา  หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได  ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ 

หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน ใหเจาของปายมีหนาท่ีเสียภาษีปายโดยเสียเปน

รายปยกเวนปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิด

ภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดท่ีติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป 

 

 
 

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

   พรอมเอกสารประกอบ 

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

   และ ผ.ท.5 

3.คํานวณพ้ืนที่ปายและประเมินคาภาษีปาย 

4.แจงการประเมิน (ภ.ป.3) 

5.ผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)  
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งานท่ีใหบริการ                     การรับชาํระภาษีปาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 



  ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน                                                จํานวน  1  ฉบับ 

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

 

อัตราภาษีปาย แบงเปน 3 อัตรา ดังนี ้

อัตราภาษีปาย (ตอ 500 ตารางเซนติเมตร) 

1) อักษรไทยลวน 3 บาท 

2) อักษรไทยปนกับอักษรตางปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 20 บาท 

3) ปายดังตอไปนี้ 

ก. ไมมีอักษรไทย40 บาท 

ข. อักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใต หรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ40 บาท 

4) ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายไดเสียภาษีปายแลวอันเปนเหตุ

ใหตองเสียภาษีปายเพ่ิมข้ึนใหคิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะเงินภาษีที่เพ่ิมข้ึน 

5) ปายใดต่ํากวา 200 บาท ใหเสีย 200 บาท 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โทรศัพท: 091 - 8317762 

หรือ เว็บไซต : http://www.khokphet.com/ 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

คาธรรมเนียม  

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศพัท: 091 - 8317762     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร :                                  ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.khokphet.com/ 

 
 

ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก ที่ดินที่เปนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ 

ไดแก พ้ืนที่ดิน และพื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย โดยไมเปนที่ดินที่เจาของที่ดินไดรับการยกเวนภาษีหรืออยูใน

เกณฑลดหยอนผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ คือ ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใด มีหนาที่เสียภาษี

บํารุงทองท่ีสําหรับปนั้น 

  

 

กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซึ่งตองยื่นใหม         งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง  
ทุก 4 ป / ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม) 
1.ผูเปนเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) 

2.เจาหนาที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับขอมูลใน   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5. 

3.คํานวณคาภาษีบํารุงทองที่จากหนวยราคาปานกลางที่ดินและประเมนิ  คาภาษีบํารุงทองที่ 

4.แจงการประเมิน (ภ.บ.ท.5) 

5.ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองท่ีชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน คาภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.11) 
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   สําหรับการชําระภาษีในรอบ 3 ปถัดไป 

1.ผูเปนเจาของที่ดิน แจงชื่อ – สกุล ใหเจาหนาที่เพ่ือตรวจสอบเอกสารกับขอมูลทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) 

งานท่ีใหบริการ                      การรับชาํระภาษีบํารุงทองที่ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 



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

 

 ใชระยะเวลา ไมเกิน 3 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน                                                จํานวน   1   ฉบับ 

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

 

อัตราภาษีบํารุงทองที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ แบงเปน 34 อัตรา 

ราคาปานกลางที่ดินเกินไรละ 30,000 บาท ใหเสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก  

เสียภาษี 70 บาท 

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

ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุกเสียก่ึงอัตรา 

ดวยตนเอง ไมเกินไรละ 5 บาท 

ที่ดินวางเปลา เสียเพ่ิม 1 เทา 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล

โคกเพชร โทรศัพท:  091 - 8317762 

หรือ เว็บไซต : 

http://www.khokphet.com/ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศพัท: 091 - 8317762     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร :                    ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.khokphet.com/ 

 
 

กําหนดใหผูท่ีดําเนินกิจการที่ราชการสวนทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพ่ิมเติม ใหผูดําเนินกิจการดังกลาว

ปฏิบัติ เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนได ผูใดดําเนินกิจการท่ีสวนทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพโดยไมมีใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ (มาตรา 71)  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาตตองระวาง 

โทษ ปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

  

 
 

• ผูประกอบการยื่นคําขอพรอมหลักฐาน                                 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง 

* รายเกา : กอนใบอนุญาตหมดอายุ 

* รายใหม : กอนเปดดําเนินการ  

• ตรวจสอบแลวถูกตองตามเกณฑ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

• ใบอนุญาตมีกําหนดอายุ 1 ป 

  

 

 

งานท่ีใหบริการ                      การขออนุญาตประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน                                          จํานวน   1   ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินคาใบอนุญาตประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ                       จํานวน   1   ฉบับ 

 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพรายป  ( ตามประเภทของกิจการ) 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โทรศัพท: 091-8317762 

หรือ เว็บไซต : http://www.khokphet.com/ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 



 

 ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศพัท:  091-8317762    (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร :                  ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.khokphet.com/ 

 
 

กําหนดใหผูที่ดําเนินกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีในการเก็บขนสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย  ตองไดรับ

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพ่ิมเติม ใหผูดําเนินกิจการ

ดังกลาวปฏิบัติ เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได ผูใดดําเนินกิจการท่ีสวนทองถ่ินกําหนดใหใน

การเก็บขนสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย  โดยไมมีใบอนุญาต และถาผูรับไดใบอนุญาตรายใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจา

พนักงานทองถ่ินกําหนดไวในใบอนุญาตตองระวางโทษ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  

 
 

• ผูประกอบการยื่นคําขอพรอมหลักฐาน                                 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง 

* รายเกา : กอนใบอนุญาตหมดอายุ 

* รายใหม : กอนเปดดําเนินการ  

• ตรวจสอบแลวถูกตอง 

  ตามเกณฑ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

• ใบอนุญาตมีกําหนดอายุ 1 ป 
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 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

งานท่ีใหบริการ                      การขออนุญาตประกอบการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

หนวยงานที่รับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ระยะเวลา 



 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน                                         จํานวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินคาใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล                                จํานวน  1  ฉบับ   

 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูลรายป ปละ 2,000 บาท 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โทรศัพท:   091 - 8317762 

หรือ เว็บไซต : http://www.khokphet.com/ 
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เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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-28- 
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1.สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศพัท: 0 87-5388905                     (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร :                           ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.khokphet.com/ 

 
 

ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หางหุนสวนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติ

บุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศท่ีมาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเปนพาณิชยกิจ

ตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด 

 
  

 
 

• การจดทะเบียนพาณิชยตองมีสถานท่ีตั้งอยูในเขต                     สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  

องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ภายใน 30 วัน  

นับแตวันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 

1.ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคําขอ 

  ตอเจาหนาที่/นายทะเบียน 

2.เจาหนาที่ / นายทะเบียนตรวจคําขอ และ  หลักฐานตางๆ 

3.ผูประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชย  และชําระคาธรรมเนียม 
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งานท่ีใหบริการ                      การจดทะเบียนพาณิชย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ             สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 



ใชระยะเวลา  ไมเกิน  30  นาท ี

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืน 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย(แบบ ทพ.)                                                     จํานวน  1   ฉบับ                                

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ                                จํานวน  1   ฉบับ 

3) สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณชิยกิจ                                            จํานวน   1   ฉบับ 

4) กรณผีูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบานใหแนบเอกสารเพ่ิมเติมดังนี ้

• หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหม                                 จํานวน   1   ฉบับ 

• สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน  

  หรือสําเนาสัญญาเชา                                                                         จํานวน   1   ฉบับ  

• แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญ 

  บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป                                                                   จํานวน   1   ฉบับ  

5) กรณมีอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

  และสําเนาทะเบียนบานของ ผูมอบอํานาจ                                                จํานวน   1   ฉบับ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดีแถบบันทึก วีดีทัศนแผนวีดีทัศนดีวีดีหรือแผนวีดีทัศนระบบ

ดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง ใหสงสําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือใหเชาสินคา

ดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคา ที่ขายหรือใหเชา 

7) กรณเีปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจใหนําใบทะเบียนพาณิชยมาดวย 

• กรอกคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พรอมแนบเอกสารตอเจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชย 

• เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชยตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 

• เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชยออกใบเสร็จเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

• เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชยจัดทําใบทะเบียนพาณิชย พรอมจายใบทะเบียนพาณิชยเปนอันเสร็จขั้นตอน 
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ที ่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาํขอจดทะเบียนพาณชิยตั้งใหม 50 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

คาธรรมเนียม 



2 คาํขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย 20 
3 คาํขอเปลี่ยนแปลงรายการ 20 
4 คาํรองขอรับใบแทน 30 
5 คาํรองขอรับรองสําเนา 30 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โทรศัพท: 087 - 5388905 

หรือ เว็บไซต : http://www.khokphet.com/ 

 

 

 

 

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 



-35- 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

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

โทรศพัท: 080 - 7319783     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร :       ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.khokphet.com/ 

 
 

1.สัญชาติไทย 

2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร (ตามทะเบียนบาน) 

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

4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองทองถ่ิน ผูรับ 

เงนิบํานาญ หรือเงนิอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

5.กรณีที่ผูสูงอายุไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได มอบอํานาจใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคํารองขอได โดยใหผูรับมอบ

อํานาจติดตอที่ องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

 
  

 
 

1.ผูสูงอายุ ยื่นเอกสารท่ีใชในการลงทะเบียนผูสูงอาย ุ              สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

2.เจาหนาที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัต ิ 

3.เสนอคณะผูบริหาร 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                      การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

1.บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย          จํานวน   1  ฉบับ 

  พรอมสําเนา 

2.ทะเบียนบาน  พรอมสําเนา                                                                   จํานวน   1  ฉบับ 

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)   

  สําหรับกรณทีี่ผูขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร                                     จํานวน   1  ฉบับ 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โทรศพัท: 080 - 7319783 

หรือ เว็บไซต : http://www.khokphet.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-38- 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 



 
                                                                                   ทะเบียนเลขที่......................../......... 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ................ 

 

 

 

 

 

ขอมูลผูสูงอายุ 

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

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

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

เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ป  สญัชาต ิ            มีชื่ออยูในสําเนา 

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

ตําบล/แขวง                     อําเภอ/เขต                   จังหวัด                          . 

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

ผูสูงอายุท่ียื่นคําขอ  ---- 

สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หมาย    หยาราง    แยกกันอยู    อื่นๆ................................. 

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

ขอมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรฐั 

 ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ   ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   ไดรับการสงเคราะหความพิการ 

 ยายภูมลิําเนาเขามาอยูใหม เมื่อวันท่ี...........................................................................................................โดยยายมาจาก (ระบุที่

อยูเดิม.......................................................................................................................................................................) 

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

  รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธ ิ

  โอนเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามผูมีสิทธ ิ   โอนเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธ ิ

พรอมแนบเอกสาร ดังนี ้

 

 

 

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาย่ืนคาํขอลงทะเบียนแทน 

ผูยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของเปน.....................................................................กับผูสูงอายุที่ขอ

ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ)  .................................................................................................เลขประจําตัว

ประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย    สําเนาทะเบียนบาน 

  สําเนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผูีขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 

  หนังสือมอบอํานาจพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัตคิรบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดอืนจากหนวยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

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

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

                 ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ                 เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ

          ไดตรวจสอบคณุสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

----   

  เปนผูมีคณุสมบัติครบถวน   

  เปนผูท่ีขาดคณุสมบัต ิเนื่องจาก 

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

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

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

จาหนาที่ผูรับลงทะเบยีน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ

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

        คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิดตรวจสอบ

แลว มีความเห็นดังนี ้

  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 

 

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

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

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

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

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

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

คําสั่ง 

           รับลงทะเบียน    ไมรับลงทะเบียน    อื่นๆ................................................................................................... 

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

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

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

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

 (ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายทุีย่ื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว                                                                 .                                                                                                                            

ผูสูงอายุ  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บานเลขที่........................หมูที่..................... 

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดอืน...........................................พ.ศ. ................................. 

  การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...........    โดยจะเริ่มรับเงินเบ้ียยัง

ชีพผูสูงอายุตั้งแตเดือน ตุลาคม ..............  ถึงเดือนกันยายน ................  ในอัตราแบบข้ันบันได  ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  กรณี

ผูสูงอายุยายภูมิลําเนาท่ีไปอยูที่อ่ืน (ตั้งแตวันท่ี 1 ธนัวาคม ............. ถึงวันท่ี  30  พฤศจิกายน ..............) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับ

เงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ณ  ที่องคการบริหารสวนตําบลแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ทั้งน้ีเพ่ือเปนการรักษาสิทธิใหตอเน่ือง                                           

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

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

          เจาหนาที่ผูรบัลงทะเบียน 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

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

โทรศพัท: 080-7319783               (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร :                          ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.khokphet.com/ 

 
 

1.มีสัญชาติไทย 

2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร (ตามทะเบียนบาน) 

3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

5.กรณีที่ผูพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได  มอบอํานาจใหผูดูแลคนพิการยื่นคาํรองขอแทน  แตตองนํา

หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาที ่

 
  

 
 

1.ผูพิการ ยื่นเอกสารท่ีใชในการลงทะเบียนผูพิการ                   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

2.เจาหนาที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัต ิ 

3.เสนอคณะผูบริหาร 

 

ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                      การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
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1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูพิการ                       จํานวน   1  ชุด 

2.ใบรับรองความพิการจากแพทย                                                                 จํานวน   1  ชุด 

3.รูปถายผูพิการ 1 นิ้ว                                                                              จํานวน   1  รูป 

4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูดูแล                        จํานวน   1  ชุด 

5.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)  

สําหรับกรณีที่ผูขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร                                         จํานวน   1  ฉบับ 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โทรศพัท: 080 - 7319783 

หรือ เว็บไซต : http://www.khokphet.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 



-43- 

 

ทะเบียนเลขท่ี................../................ 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ........... 

 

 

 

ขอมูลคนพกิาร 
เขียนท่ี........................................................... 

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

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

ชื่อ............................................................นามสกุล.................................................................... 

เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ป สัญชาติ........................ มีชื่ออยูในสําเนาทะเบยีน

บานเลขที่...............หมูที่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตําบล         อําเภอ       . จังหวัด          รหัส

ไปรษณีย.............โทรศัพท....................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูพิการทีย่ื่นคําขอ ----  

ประเภทความพิการ         ความพิการทางการเห็น          ความพิการทางสติปญญา                             

   ความพิการทางการไดยนิหรือสือ่ความหมาย        ความพิการทางการเรยีนรู      ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย         

ความพิการทางออทิสติก        ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม       พิการซ้ําซอน      ไมระบุความพิการ 

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

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

ขอมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    

  ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ    เคยไดรบั(ยายภูมลิาํเนา)เขามาอยูใหม เมื่อ............................  ไดรับการสงเคราะห

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ     ไดรบัการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   อื่น  ๆ(ระบุ)........ 

 ไมสามารถใชชีวิตประจําวันดวยตนเอง     มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ   ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

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

มีความประสงคขอรับเงนิเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ...............   โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี)  

  รับเงินสดดวยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมิสิทธ ิ

  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีิทธ ิ  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ดรบัมอบอํานาจจากผูมีสิทธ ิ

   ธนาคาร.........................................................ช่ือบัญชี...........................................................เลขท่ีบัญชี    ……………………………………………………………… 
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เฉพาะกรณีคนพกิารมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคาํขอลงทะเบยีนแทน : ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของกับคน

พิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเปน  บิดา - มารดา   บุตร   สาม-ี ภรรยา   พี่นอง   ผูดูแลคนพิการ   อื่น  ๆ ..........................ลงทะเบียน

ชื่อ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

---- ที่อยู..............................................................โทรศัพท.......................................... 

ตัวอยางแบบฟอรม 



พรอมแนบเอกสารดังนี ้

  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย     สําเนาทะเบียนบาน  

  สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีูขอรับเงนิเบ้ียความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) 

  หนังสือมอบอํานาจพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯแทน) 

 ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคณุสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวสัดิการเปนรายเดอืนจาก 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

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

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

                    ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ                            เจาหนาที่ผูรับลงทะเบยีน 

หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความทีไ่มตองการออก   และทําเครื่องหมาย   ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 
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ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ

 ไดตรวจสอบคณุสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….............. 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

---- แลว 

  เปนผูมีคณุสมบัติครบถวน     เปนผูท่ีขาดคณุสมบัต ิ

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

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

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

     เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ

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

          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิดตรวจสอบ

แลวมีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 

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

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

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

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

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

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

คําสั่ง 

  รับลงทะเบียน     ไมรบัลงทะเบียน     อื่น ๆ .................................................................................... 

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

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

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

 

 

 

 

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

 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงนิเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ............โดยจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต

เดือนตุลาคม ...........   ถึง เดือนกันยายน .............  ในอัตราเดือนละ 800 บาท กรณีคนพิการยายภูมิลําเนาไปอยูที่อื่น(ตั้งแตวันที่ 1 

ธันวาคม ............. ถึง 30 พฤศจิกายน ........... ) จะตองไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแหงใหมภายใน  เดือนพฤศจิกายน............... เพ่ือรักษาสิทธิใหตอเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการ 

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

        เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

 

 

 

ตัดตามเสนประใหคนพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว 



-46- 

คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สํานักงานปลัดฯ องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร           วันจันทร ถึง วันศุกร  

โทรศพัท: 080 - 7319783             (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : -                        ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.khokphet.com/ 

 
 

1.ผูท่ีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสตองมีใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดย สถานพยาบาลของรัฐยืนยัน

วาปวยเปนโรคเอดสจริง 

2.ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

3.กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคํารองดวยตนเอง อาจมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนได 

 
  

 
 

1.ผูปวยเอดส ยื่นเอกสารที่ใชในการลงทะเบียน                      สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

2.เจาหนาที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัต ิ  

3.เสนอคณะผูบริหาร 

 

 

ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                      การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานที่รับผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 



-47- 

 

 

 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                                            จํานวน    1   ฉบับ 

2.สําเนาทะเบียนบานของผูปวยเอดส                                                       จํานวน    1   ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย                                                                              จํานวน    1   ฉบับ 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โทรศพัท : 080 - 7319783 

หรือ เว็บไซต : http://www.khokphet.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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แบบคําขอรบัการสงเคราะห ์

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

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

 ด้วย..................................................เลขประจาํตัวประชาชน........................................ 

เกดิวันท.ี.......เดอืน............................พ.ศ............ อายุ............ ปี มชืีออยู่ในทะเบียนบ้านเลขท.ี..............

ถนน…..........................    ตรอก/ซอย............................. หมู่ท.ี............. ตาํบล....................   อาํเภอ.....................    

จังหวัด..................   รหัสไปรษณย์ี...............  ขอแจ้งความประสงคข์อรับเงนิสงเคราะห์  เพือการยังชีพผู้ป่วยเอดส ์โดยขอให้

รายละเอยีดเพิมเตมิ ดงัน ี

                      . ทพัีกอาศัย ( )  เป็นของตนเอง และมลัีกษณะ ( ) ชาํรดุทรุดโทรม ( ) ชาํรดุทรดุโทรมบางส่วน ( )  มนัคง

ถาวร    ( )  เป็นของ...............................................เกยีวข้องเป็น.................................................... 

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

( )  สะดวก   ( )  ลาํบาก  เนอืงจาก .......................................................................... อยู่ห่างจากชุมชน/หมู่บ้านเป็น

ระยะทาง...................................สามารถเดนิทางได้ ( )  สะดวก   ( )  ลาํบาก  เนอืงจาก.............................................. 

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

เนอืงจาก  ................................................................................................... 

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

( )  พักอาศัยกบั ...................รวม .........คน เป็นผู้สามารถประกอบอาชีพได้จาํนวน.........คน มีรายได้รวม.........บาท/เดอืน   

ผู้ทไีม่สามารถประกอบอาชีพได้เนอืงจาก............................................................................................................... 

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

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

บุคคลทสีามารถติดต่อได้................................................................สถานทตีดิต่อเลขท.ี......................... 

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

อาํเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................................. 

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคาํทใีห้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ     

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

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

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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หนงัสือแสดงความประสงคใ์นการรบัเงินสงเคราะห ์

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

 

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

    

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

   ตามทมีีการอนุมตัใิห้ข้าพเจ้า.................................................................เป็นผู้มีสทิธไิด้รับการสงเคราะห์

เงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ.......................................................ลาํดับท.ี..................นนั 

  ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงคใ์นการรับเงินสงเคราะห์  ดงันี 

             ( ) เป็นเงินสด 

                        ( ) โอนเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคาร.............................สาขา................................. 

              เลขทบีัญชี..................................................................... 

 

      จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและดาํเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

 

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

 

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

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

                    ขาพเจา..................................................ขอมอบอํานาจให...........................................เลขประจําตัว

ประชาชน......................................... อยูบานเลขที่.............ถนน........................ ตรอก/ซอย....................หมูที่.......... 

ตําบล………………..  อําเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… รหัสไปรษณีย…………… โทรศัพท........................        

โทรสาร......................... เก่ียวพันเปน..................................เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการใดกิจการ

หนึ่งดังตอไปนี้  และใหถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําเองทุกประการ 

  ( ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส 

  ( ) แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 

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

             ( ) เปนเงินสด 

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

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

   ( ) แจงยนืยันความประสงคจะขอรับเงนิสงเคราะหเพ่ือการยังชีพตอไป 

 

ลงชื่อ............................................................ผูมอบอํานาจ 

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

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

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

                                          ลงชื่อ............................................................พยาน 

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

                                          ลงชื่อ............................................................พยาน 

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

 

 

 

 



-51- 

คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร    วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศพัท: 081 - 2656175      (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร :                   ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.khokphet.com/ 

 
 

ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นเมตร 
หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด ใหแจงตอเจาพนกังานทองถ่ินตามแบบที่เจา
พนักงานทองถ่ินกําหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้ 
            (1) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน 
            (2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 
            (3) รายการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 
            (4) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
            (5) ระยะเวลาทําการขุดดิน 
            (6) ชื่อผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
            (7) ที่ตั้งสํานักงานของผูแจง 
            (8) ภาระผูกพันตางๆที่บุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน 
            (9) เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
            ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงตาม
แบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง และใหผูแจง
เริ่มตนทําการขุดดินตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับแจง  
            ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีการ
แจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงคามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล  
            ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผู
แจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง  
            ผูไดรับใบแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                     การแจงขุดดิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ            สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นคําขอ 
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1.เขียนคําขออนุญาตขุดดิน                                                 สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
2.เขียนใบแจงการขุดดิน (แบบ ด.1) พ.ร.บ.การขุดดิน 
  และถมดิน พ.ศ. 2543 
3.ยื่นเอกสารและหลักฐานตางๆ พรอมลงลายมือชื่อ 
  รับรองสําเนาถูกตอง 
4.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
5.เจาหนาที่ตรวจสถานที่ ที่ขออนุญาตขดุดิน 
6.ออกใบแจงการขุดดิน (แบบ ด.2 ) 
7.ผูขออนุญาตรับใบแจงการขุดดิน พรอมชําระคาธรรมเนียม 
 

  

 รวมระยะในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วัน  แยกเปน 

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

 

 

1. สําเนาทะเบียนบานผูรับแจง       จํานวน  2  ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประชาชนของผูแจง       จํานวน  2  ฉบับ 
3. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่มอบใหบุคคลอ่ืนแจงแทน)    จํานวน  2  ฉบับ 
4. สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน)  จํานวน  2  ฉบับ 
5. สําเนาบัตรประชาชนของเจาของที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน)  จํานวน  2  ฉบับ 
6. หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน (กรณีใหบุคคลอ่ืนขุดดิน)    จํานวน  2  ฉบับ 
7. สําเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ขุดดิน      จํานวน  2  ฉบับ 
8. แผนผังบริเวณ        จํานวน  2  ฉบับ 
9. แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน     จํานวน  2  ฉบับ 
10. สําเนารายการคํานวณ (การปองกันการพังทลายของดิน)    จํานวน  2  ฉบับ 
11. เอกสารแสดงวิธีการขุดดิน       จํานวน  2  ฉบับ 

 

 

 

 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 
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คาธรรมเนียมขุดดิน  500  บาท 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โทรศัพท:   081 -2656175 

หรือ เว็บไซต : http://www.khokphet.com/ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
    
 

 

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 

 

คาธรรมเนียม 

การรับเรือ่งรองเรียน 
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                              ใบแจงการขุดดิน/ถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เลขที่รับ                                     . 
วันท่ี                                          . 
ลงชื่อ                            ผูรับคําขอ 
      (                              ) 

          เขียนที ่                                                         . 
วันที ่             เดือน                        พ.ศ.             . 

 

 
ขาพเจา                                                                     เจาของที่ดิน/ผูครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 
 
            เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขที ่               ตรอก/ซอย                      ถนน                       . 
หมูที ่              ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                            จังหวัด                         . 
 
            เปนนิติบุคคลประเภท                                       จดทะเบียนเมื่อ                                   . 
เลขทะเบียน                                                    มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่                                        . 
ตรอก/ซอย                                              ถนน                                       หมูท่ี                       . 
ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                                 .จังหวัด                                 . 
โดย                                                                                       ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูแจง 
อยูบานเลขที ่                           ตรอก/ซอย                                   ถนน                                    . 
หมูที ่             ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                             จังหวัด                         . 
          มีความประสงคจะทําการ  ขุดดิน/ถมดิน  จึงขอแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
          ขอ  1  ทําการขุดดิน/ถมดิน  ณ                                      ตรอก/ซอย    ถนน                       .... .                                                           
หมูที.่.....................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต..............................จงัหวัด .................................                
ในโฉนดที่ดิน  เลขที่/น.ส.3  เลขที่/ส.ค.1  เลขที่/อ่ืน ๆ ..............................................................................................                                    
.เปนท่ีดินของ ..............................................................................................................................................................                                                                                                
         ขอ  2  ทําการขุดดิน/ถมดิน  โดยมีความลึก/ความสูง  จากระดับดินเดิม                                    เมตร 
พ้ืนที่............................................ตารางเมตร  เพ่ือใชเปน.............................................โดยมีสิ่งกอสรางขางเคยีงดงัน้ี 
          ทิศเหนือ..............................................................  หางจากบอดิน/เนินดิน......................................เมตร 
          ทิศใต..................................................................  หางจากบอดิน/เนินดิน.......................................เมตร 
          ทิศตะวันออก                                      .        หางจากบอดิน/เนินดิน                             เมตร 
          ทิศตะวันตก                                        .                                       หางจากบอดิน/เนินดิน                             เมตร 
          ขอ 3  โดยมี .................................................................เลขทะเบียน........................................ผูควบคุมงาน 
          ขอ 4  กําหนดแลวเสร็จภายใน.....................วัน  โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันที่............................................ 
เดือน...................................พ.ศ............................และจะแลวเสร็จวันที่.................เดือน.................พ.ศ...................... 
 

 
 



 
 
หมายเหตุ                                                                      
(1)  ขอความใดไมใชใหขีดฆา      (2)  ใสเครื่องหมาย    ในชอง    ที่ตองการ     
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ขอ  5  พรอมหนังสือฉบับนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 
            แผนผังบริเวณที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง  
พรอมท้ังวิธีการขุดดินหรือถมดิน  และการรมดิน  จํานวน                      ชุด  ชุดละ                      แผน 
            รายการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  6  แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน 
และถมดิน  พ.ศ.2543 
            ภาระผูกพันตางๆ  ที่บุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน 
            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบานของผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว   
จํานวน                 ฉบับ 
            สําเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน และผูมี
อํานาจ   ลงชื่อแทนนิติบุคคลผูแจงที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูแจง) 
            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูแจง  ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว 
จํานวน                     ฉบับ  (กรณีที่นิตบิุคคลเปนผูแจง) 
            หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูแจง  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน       
ของตัวแทนผูแจง  ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองเรียบรอยแลว  (กรณีมีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนแจงแทน) 
            รายการคาํนวณ  1  ชุด  จํานวน                         แผน 
            หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคํานวณการขุดดิน/ถมดิน  จํานวน                     ฉบับ  พรอม
ทั้งสําเนาบัตรอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว จํานวน                 
ฉบับ   (กรณีที่งานมลีักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) 
            สําเนาโฉนดที่ดิน  เลขที่/ น.ส.3  เลขที่/ ส.ค.1 เลขที ่                                                           
ที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน ขนาดเทาตนฉบับจริง  ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว  จํานวน                     ฉบับ 
            หนังสือสําเนายินยอมของเจาของท่ีดิน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค  และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจาของที่ดิน  ที่หนวยงานซึ่งมี
อํานาจรับรอง  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคล  เจาของ
ที่ดิน  ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน                            ฉบับ  (กรณีที่เปนที่ดินของบุคคลอ่ืน) 
            หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ  3  จํานวน                             ฉบบั 
            สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง  
จํานวน                    ฉบับ   (เฉพาะกรณีท่ีงานมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) 
            เอกสารและรายละเอียด  อื่น ๆ                                                                                     
          ขอ  6  ขาพเจาขอชําระคาธรรมเนียมและคาใชจาย  ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  10  แหง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
                                       (ลงชื่อ)                                               ผูแจง 
                                              (                                             ) 
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หนังสือยินยอมใหดําเนินการขุดดิน/ถมดิน 
                                                                     เขียนที่................................................................... 

 

วนัที่......................เดือน................................พ.ศ................. 
   

ขาพเจา.............................................................ตั้งบานเรือนที่อยูบานเลขที่......................หมูที่...................... 
ตรอก/ซอย...............................ตําบล.................................อําเภอ...............................จังหวัด...................................... 
ยินยอมให...........................................เขาดําเนินการขุดดิน/ถมดินในที่ดิน..............................เลขที่............................. 
ดังกลาวไดโดยินยอมใหทําการขุดดิน/ถมดิน ในเนื้อที่......................................ตารางเมตร  มีขนาดที่ดิน  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศใต  ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศตะวันออก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศตะวันตก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ขาพเจายินยอมให.............................................................................ขุดดิน/ถมดินในที่ดินดังกลาวนี้ เพราะ
เปน.............................................................และไดแนบ.....................................................................มาดวยแลว 
(ถาผูใหเชาใหแนบสําเนาสัญญาเชาที่ดิน หรือถามีหนังสือแสดงสิทธิ์อยางอื่นใหแนบมาดวย) 
 พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตท่ีดิน ที่ยินยอมให........................................................ 
ขุดดิน/ถมดินไวหลังหนังสือนี้แลว 
 
     (ลงชื่อ).................................................................ผูถอืกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
              (............................................................) 
 

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

     (ลงชื่อ)..................................................................พยาน 
      (............................................................) 
 ขาพเจารับรองวาลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือขางบนนี้เปนของผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสําเนาเอกสารสิทธิ
ทีด่ินดังกลาวขางบนี้จริง 

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

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

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

คําเตือน  หนังสือรับรองการปลูกสรางอาคารนี้หามมีการขูด ขีด ลบ ฆา  ไมวากรณีใดๆ เวนแตผูถือ 
  กรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการขีดฆานั้น เปนลายลักษณอักษรเฉพาะแหงไว 
*(ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบานและสําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่รับรองสําเนาแลวประกอบดวย) 
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บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจงการขุดดินหรือถมดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ของ                                                                      โทร.                                 . 

ลําดับที่ รายการ หมายเหตุ 

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

ใบแจงการจุดดินหรือถมดิน  (แบบ  ขถด.1) 
สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูแจง   
สําเนาภาพถายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่                                 . 
หนังสือยินยอมใหขุดดิน/ถมดินในท่ีดิน 
หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผูทํารายการคาํนวณ/
ออกแบบ 
หนังสือยินยอมวิศวกรผูควบคุมงาน  (แบบ ขถด.7) 
แบบแปลน  แผนผังบริเวณ  รายการประกอบแบบ  จํานวน            ชุด 
รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสราง  จํานวน  1  ชุด 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผูมีอํานาจลงนาม   
หนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนทําการแทน 
หนังสือหรือเอกสารที่เก่ียวของ 

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

 

(ลงชื่อ)                                     ผูแจง 

                      (                                      ) 

 

(ลงชื่อ)                                    ผูตรวจรับเอกสาร 

              (                                    ) 
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ใบรับแจงการขุดดิน  ตามพระราชบัญญตักิารขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 

เลขที่............../....................... 
 
                                เจาพนักงานทองถ่ินไดรับแจงจาก...................................................................................... 
เจาของที่ดิน/ผูรับมอบอํานาจ  วามีความประสงคจะทําการขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง............................เมตร  พ้ืนท่ีปาก
บอ/ดินถม………………ตารางเมตร  ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่..................................... หรือเอกสารสิทธิ์ 
ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอยางอื่น.....…………………………….ที่ถนน……………………………………………………..………………………. 
หมูที่....................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...................... .......จังหวัด............................................ 
ซึ่งอยูในเขตเทศบาลตําบลหนองบัววง       โดย..........................................................………………...เปนเจาของที่ดิน   
กําหนดแลวเสร็จ..............วัน  ม.ี......................................................................................เปนผูออกแบบและคํานวณ  
และ.........................................................................................เปนผูควบคุมงาน   
พรอมเอกสารหลักฐานตางๆแลว 
                    เจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบปรากฏวา 
                       1.    ไมถูกตอง   ใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน       นับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงให
แกไขจากเจาพนักงานทองถิ่น   หากไมสามารถแกไขภายในกําหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ิน
ที่จะตองปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง   โดยมีรายการแกไข  ดังนี้………………………………………………………. 
  …………………………................................................................................................................................................... 
……………......................................................................................................................................................................... 
                       2.  ถูกตอง  ใหผูแจงเริ่มตนทําการขุดดิน/ถม ไดตั้งแตวันที่...............เดือน......................
พ.ศ……………………....จนถึงวันที.่....................เดือน..................................พ.ศ…………………………………...และไดรับ
คาธรรมเนียม…………............บาท  
คาใชจาย..............บาท     รวมทั้งสิ้น..........…………...............บาท  (.....................................................................) 
   

ออกให  ณ   วันที่..........เดือน................................................พ.ศ…………………….....                          
                                                                           

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

(พลิก) 
คําเตือน    ผูขุดดิน/ถมดิน   หรือเจาของที่ดินมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                (1)   ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
                (2)   ตามมาตรา  19  มาตรา  20  มาตรา  21  และมาตรา  25 
                (3)   ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น/พนักงานเจาหนาที่ 
                (4)   การฝาฝน  (1) –(3)  อาจมีโทษปรับ  โทษจํา  หรือทั้งจําทั้งปรับแลวแตกรณี                                                                                                 

 

 

ด.2 



 
                                                                                                                      ด.4 
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หนังสือมอบอํานาจ 

(ใชในกรณีผูแจงการขุดดิน/ถมดิน   ใหบุคคลอื่นย่ืนใบแจงการขดุดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถิ่น) 
                                               
 ขาพเจา.......................................................................................................................................... 
อยูบานเลขที่.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................... 
หมูที่.................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท................................... 
ขอมอบอํานาจใหนาย............................................................................................................................................. 
อยูบานเลขที่..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................... 
หมูที่..........ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท ...................เปนผูนําสงใบแจงการขุดดิน/ถมดิน  หรือติดตอกับเจาหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องที่เก่ียวของกับการแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยใหถือวาการ
กระทําใดๆตามขอความขางตนของนาย.............................................................................เสมือนหนึ่งเปนการกระทํา
ของขาพเจา 
 
 
                                                         (ลงชื่อ)..............................................ผูมอบอํานาจ 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)...............................................ผูรับมอบอํานาจ 
                                                                 (.............................................) 
                                                                                                           
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยาน 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยาน                    
                                                                 (............................................) 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

ติดอากร 

แสตมป์ 5 บาท 
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ด.5 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
                                   
  ขาพเจา.......................................................................................................................................... 
อยูบานเลขที่.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 
หมูที่....................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย..................................โทรศพัท............................... 
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบียน...................... 
ตั้งแตวันที่.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วันที.่........เดือน.....................พ.ศ.................................... 
เปนผูออกแบบและคํานวณ/ผูควบคุมงาน  การขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง..........................................................เมตร  
พ้ืนที่ปากบอ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที่.............................................. 
หรือเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินที่มีชื่อเรียกอยางอ่ืน............................................................................................................... 
ที่ถนน..............................หมูที่................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด..........................ซึ่งอยูในเขต............................................................................................................................ 
ใหกับ............................................................................................................................................................................ 
 
 
                                                   (ลงชื่อ)....................................................ผูออกแบบและคํานวณ/ผูควบคมุงาน 

                                                             (.................................................) 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)......................................................ผูแจง 
                                                             (.................................................) 
 
 
                                                  (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                                                            (...................................................) 
 
 
                                                   (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                                                            (....................................................) 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศพัท:  081 - 2656175     (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร :                 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.khokphet.com/ 

 
 

  ผูที่มีความประสงคจะถมดินจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 
1.ผูประกอบการเอกชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีเอกสารจดทะเบียนประกอบที่ถูกตองตามกฎหมาย 
2.ผูขอรับใบอนุญาตตองมีสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนอุปกรณพรอมที่จะดําเนินการ 
3.ผูประกอบการจะเสนอชื่อผูควบคุมงาน ซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ วุฒิการศกึษาไมตํากวาระดับประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพชางโยธาหรือชางกอสราง 
4.ผูขอรับใบอนุญาต จะตองเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเองทุกเรื่อง และรับผิดชอบออกคาใชจายเองทั้งหมด 
5.ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอตกลงเอกสารหรือสัญญาที่ทําไวองคหารบริหารสวนตําบลโคกเพชร   
  ทุกประการ 
 
 

 
 

1.ขอรับคําขออนุญาตจากกองชาง                                     สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

2.นําเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคําขออนุญาต 

3.นําเจาหนาที่ออกตรวจสถานที่ 

4.เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน 

5.ออกใบอนุญาต 

6.ผูยื่นคําขออนุญาตชําระคาธรรมเนียม 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                     การแจงถมดิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ            สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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1.ขั้นตอนในการตรวจสถานสถานที่ถมดิน    จํานวน  1  วัน 

2.ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานๆในการพิจารณาใบอนุญาต จํานวน  1  วัน 

3.ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลนตางๆ    จํานวน  2  วัน 

4.ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต     จํานวน  1  วัน 

รวมระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต รวม 5 วัน 

 

 

 

1.แผนผังบริเวณท่ีจะทําการถมดิน และแผนผังบริเวณท่ีแสดงเขตที่ดิน และทีดินบริเวณขางเคียง  
พรอมท้ังวิธีการถมดิน        จํานวน  2  ฉบับ 
 2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูแจง  จํานวน  2  ฉบับ 
 3.สําเนาหรือหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีแจงเปนนิติบุคคล)   จํานวน  2  ฉบับ 
 4.หนังสือมอบอํานาจ สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 (กรณีการมอบอํานาจใหผูอื่นแจงแทน)      จํานวน  2  ฉบับ 
 5.รายการคํานวณ       จํานวน  2  ฉบับ 
 6.หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคํานวณการถมดิน พรอมสําเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ) จํานวน 2  ฉบับ 
 7.สําเนาโฉนดท่ีดินเลขที่ /น.ส.3 เลขที่ /ส.ค.1 ที่จะทําการถมดินถายสําเนา 
หนาหลังเทาฉบับจริง        จํานวน  2  ฉบับ 
 8.หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน สําเนาบัตรประจําประชาชน สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซึ่งแสดวัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล เจาของท่ีดินที่หนวยงานท่ีมีอํานาจสําเนาบัตรบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลเจาของที่ดิน  จํานวน 2  ฉบับ 
 9.หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูควบคุม(เฉพาะกรณีที่งานลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จํานวน  2  ฉบับ 
 10.เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ      จํานวน  2  ฉบับ 
 

 

คาธรรมเนียมใบแจงการถมดิน  ฉบับละ 500  บาท 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

คาธรรมเนียม 
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ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โทรศัพท: 080 - 7319783 

หรือ เว็บไซต : http://www.khokphet.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเรือ่งรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศพัท:  081 - 2656175     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร :                     ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.khokphet.com/ 

 
 

(1) อาคารอยูอาศัยไมเกินสองชั้นและมีพ้ืนที่อาคารไม เกิน 150 ตารางเมตร 
(2) อาคารเก็บผลผลิตทางเกษตรที่มีพื้นที่อาคารไมเกิน 100 ตารางเมตร 
(3) อาคารเลี้ยงสัตวที่มีพื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร 
(4) รั้วกําแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย 
(5) หอถังน้ําที่มีความสูงไมเกิน 6 เมตร 
ซึ่งจะกอสรางดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่นยาย อาคารภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองก่ี โดยไม

ตองยื่น แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณ เพียงแตยื่น “แผนผังบริเวณ” แสดงแนวเขต
ที่ดิน “แปลนพ้ืนชั้น ลาง” และที่ต้ังของอาคารโดยสังเขป - กรณพีื้นท่ีของอาคารไมเกิน 150 ตารางเมตร ระยะเวลา 
ณ ที่ทาการ อบต.ไมเกิน 7 วันทาการ - กรณีพื้นที่ขออาคารเกิน 150 ตารางเมตร อบต.สง เรื่องใหโยธาจังหวัด
ตรวจสอบระยะเวลาไมเกิน 30 วันทาการ - ทั้งนี้ระยะเวลาดาเนินการทั้งหมด ไมเกิน 45 วันทา การ  

หมายเหต ุ- กรณปีลูกสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคารกอนไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน 
ทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตําบล) และตอมา ประสงคจะไดใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน เจา พนักงาน
ทองถิ่นอาจพิจารณาไมออกใบอนุญาตใหก็ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานท่ีใหบริการ                     การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ            สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นคําขอ 
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                           1.ผูขออนุญาตยื่นคํารองขออนุญาตกอสรางอาคาร            สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
ตามแบบคําขอ อนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง  
(แบบ ข.1) พรอมเอกสาร 
2.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน/ตรวจสอบผังเมือง  
และตรวจสอบสภาพสาธารณะ  
3.นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ  
4.เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณา คําขออนุญาตกอสรางอาคาร  

 5.ออกใบอนุญาตกอสราง 
   

         ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 2  วัน 

 

  

          1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต   จํานวน  2  ฉบับ 
        2.สําเนาโฉนดที่ดินหนา-หลัง พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 2  ฉบับ 
     3.กรณีผูขอ ไมใชเจาของตองมีหนังสอืยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสราง     จํานวน 2  ฉบับ        
     4.หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ โครงสราง 
อาคาร  จํานวน  2  ฉบับ 
     5.หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน สถาปตยกรรม  
จํานวน  2  ฉบับ 
     6.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคํานวณโครงสราง   
จํานวน  2  ฉบับ  
 

                           - คาใบอนุญาตกอสราง   ฉบับละ   20  บาท                                                                 

- คาธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน (คิดตามพื้นที่ของอาคาร) 

- อาคารไมเกิน 2 ชั้น สูงไมเกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค 

- อาคารไมเกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แตไมเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท 

- อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท 

- ปาย ตร.ม. ละ 4 บาท  

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

คาธรรมเนียม 
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ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โทรศัพท: 081-2656175 

หรือ เว็บไซต : http://www.khokphet.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเรือ่งรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศพัท:  081-2656175             (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร :               ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.khokphet.com/ 

 
 

การเคลื่อนยายอาคาร ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบ ข.2  พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.2 ตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู เวนแตการเคลื่อนยายอาคารจากทองที่ที่ไมอยูภายใตขอบังคับพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ.  2522 ไปยังทองที่ที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับใหยื่นคําขออนุญาตตอเจา
พนักงานทองถ่ินในทองที่ที่อาคารนั้นจะยายไปตั้งผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเก่ียวกับแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามท่ีระบุไวในแบบ ข.1 และ ข.2 จํานวนหาชุดพรอมกับคําขอสําหรับการขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารที่เปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32 เจา
พนักงานทองถ่ินจะประกาศกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารดังกลาว 
 
 

 
 

1.รับเรื่องขออนุญาต                                          สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

2.ตรวจสอบเอกสาร 

3.ตรวจสอบสถานที่ 

4.ออกใบอนุญาต   

 

 ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 2  วัน 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                     การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ            สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
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          1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต   จํานวน  2  ฉบับ 
        2. สําเนาโฉนดที่ดินหนา-หลัง พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 2  ฉบับ 
     3. กรณีผูขอ ไมใชเจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสราง     จํานวน 2  ฉบับ        
     4. หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของผูออกแบบและคํานวณ โครงสราง 
อาคาร  จํานวน  2  ฉบับ 
     5. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน สถาปตยกรรม  
จํานวน  2  ฉบับ 
     6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคาํนวณโครงสราง   
จํานวน  2  ฉบับ 
 

 

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเคลื่อนยาย  10  บาท 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โทรศัพท: 081-2656175 

หรือ เว็บไซต : http://www.khokphet.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

คาธรรมเนียม 

การรับเรือ่งรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศพัท: 081-2656175              (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร :                ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.khokphet.com/ 

 
 

          ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร จะมีอายุตามท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตเทานั้น ถา
ผูไดรับใบอนุญาตมีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น
กอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ 

ถาใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสูญหาย ใหแจงความ แลวนําใบรับแจงความนั้นไปยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือขอ
ใบแทนใบอนุญาตนั้น 

ถาใบอนุญาตใดๆ ชํารุดในสาระสําคัญ ใหนําใบอนุญาตที่ชํารุดนั้นไปยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอใบ
แทนใบอนุญาตนั้น 

 

 

 
1.แจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ โดยยื่นแบบฟอรมตามที่                สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขอ 
อนุญาต แตในกรณนีี้ผูออกแบบอาคารทั้งวิศวกร และสถาปนิก  
ตองเปนวุฒิวิศวกร และวุฒิสถาปนิก พรอมทั้งแจงวันเริ่มตน 
และวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว 
2. ชําระคาธรรมเนียมเม่ือดําเนินการตาม 1. และ 2. เรียบรอยแลว  
เจาพนักงานทองถ่ินจะออกใบรับแจง เพ่ือเปนหลักฐานการแจง 
ภายในวันที่ไดรับแจง เมื่อเจาของอาคารไดรับใบแจงแลวสามารถ 
ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารได 
 
 
 
 
 

งานท่ีใหบริการ                     การตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ            สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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 ระยะเวลาการพิจารณา  1 วัน 

 

  

 

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

***กรณีผูยื่นขอรับรองเปนนิติบุคคล ใหแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล                      จํานวน  1  ฉบับ 

 
 

1.ใบอนุญาตกอสราง                                                                   ฉบับละ  20  บาท 

2.ใบอนุญาตดัดแปลง                                                         ฉบับละ  10  บาท 

3.ใบอนุญาตรื้อถอน                                                           ฉบับละ  10  บาท 

4.ใบอนุญาตเคลื่อนยาย                                                   ฉบับละ  10 บาท 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โทรศัพท: 081 - 2656175 

หรือ เว็บไซต : http://www.khokphet.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

คาธรรมเนียม 

การรับเรือ่งรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 


