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1 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การจัดเก็บภาษีบํารุงท๎องท่ี 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองคลัง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง      อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
 

ความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แหํง พ.ร.บ. ภาษีบ ารุงท๎องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ได๎ก าหนดให๎ เจ๎าของที่ดินซึ่งมี
หน๎าท่ีเสียภาษีบ ารุงท๎องที่หรือพนกังานส ารวจ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบ ารุงท๎องที่ตํอพนักงานประเมินโดยยื่น 
ณ ส านักงานท่ีที่ดินแปลงนี้ตั้งอยูํในเขตหรือยื่น ณ สถานท่ีอื่นที่ท่ีดินแปลงนั้นตั้งอยูํ ทั้งนี้ให๎ยื่นภายในเดือนมกราคม ของปีแรก
ที่มีการตรีาคาปานกลางที่ดิน แบบแสดงรายการที่ดินทีไ่ด๎ยื่นไว๎ให๎ใช๎ได๎ทุกปีในรอบระยะเวลา  ๔ ปี  
 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ภาษี (ภ.บ.ท. ๕) ภายในเดือนมิถนุายนของปีสุดท๎ายทุกรอบระยะเวลา 
๔ ปี 
    กรณเีจ๎าของที่ดินใหมํหรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงให๎
เจ๎าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน ๓๐ วัน จากวันที่
เจ๎าของที่ดินข้ึนใหมํหรือจ านวนเนือ้ท่ีดินได๎มีการเปลี่ยนแปลง 
เจ๎าหน๎าท่ี ประเมินภาษีจะประเมนิและค านวณภาษี พร๎อมทั้งแจ๎งการ
ประเมินใหเ๎จ๎าของที่ดินทราบ 

10 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 

2) การพิจารณา 
ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีต๎องช าระเงินคําภาษีบ ารุงท๎องที่ภายในวันท่ี ๓๐ 
เมษายน ของทุกปี 
กรณีที่ผูม๎ีหน๎าที่เสียภาษีไมยํื่นแบบและช าระภาษีภายในก าหนด
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดจะตอ๎งเสียเงินเพิ่มอีกร๎อยละ ๑๐ ของ
จ านวนเงินคําภาษ ี
   กรณผีู๎มีหนา๎ที่เสยีภาษไีมํช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะต๎อง
เสียเงินเพิม่อีกร๎อยละ ๒ ของจ านวนเงินคําภาษี  
 

10 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๑ วัน 
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2 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให๎โดยหนํวยงานของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ๎านพร๎อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ที่ดินรายใหมํ   หรือปีที่มีการตรีาคาปานกลาง ให๎เจ๎าของที่ดินยื่นแบบเสียภาษี
ภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา 
๔ ปี หรือภายใน ๓๐ วัน กรณีที่ได๎รับกรรมสิทธ์ิใหมํหรือเปลี่ยนแปลงการใช๎
ประโยชน์ท่ีดินใหมํ โดยยื่นแบบ ภ.บ.ท. ๕ พร๎อมส าเนาหลักฐานประกอบการ
พิจารณา ได๎แกํ  
๑. โฉนดที่ดิน จ านวน ๑    ฉบับ  
๒. ส าเนาทะเบียนบ๎าน จ านวน    ๑    ฉบับ 

- 

4) 
 

กรณีเจ๎าของที่ดินเป็นนิติบุคคลใหแ๎นบหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ๎นสํวน
บริษัท - หนังสือมอบอ านาจ  (กรณีไมํสามารถยื่นแบบไดด๎๎วยตนเอง พร๎อมติด
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย) - ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท๎าย (ถ๎ามี) 
กรณีที่ดินรายเกํา ใหเ๎จ๎าของที่ดินช าระเงินคําภาษภีายในเดือนเมษายนของทุกปี 
และเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดตํอ โปรดน าใบเสร็จรบัเงินการเสยีภาษี
ครั้งสุดท๎ายมาแสดงด๎วย 

- 

 
คําธรรมเนียม  
 

ฐานภาษี คือ ราคาปานกลางที่ดินที่ระเบียบได๎ก าหนดขึ้น ปกติให๎เสียภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท๎องที่ท๎าย
พระราชบัญญัติ ดังนี้ 
ที่ดินที่ใช๎ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม๎ล๎มลุกให๎เสียกึ่งอัตรา 
แตํถ๎าเจ๎าของที่ดินประกอบกสิกรรมประเภทไม๎ล๎มลุกนั้นด๎วยตนเองให๎เสียอยํางสูง ไมํเกินไรํละ  ๕  บาท 
และท่ีดินที่ทิ้งไว๎วํางเปลําหรือไมํได๎ท าประโยชน์ตามควรแกํสภาพของที่ดิน ให๎เสียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทํา 
การไมํยื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนด 
๑. ไมํยืน่แบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนดให๎เสียเงินเพิ่มร๎อยละ ๑๐ ของจํานวนเงินที่ต๎องเสีย
ภาษีบํารุงท๎องท่ี เว๎นแตํกรณีที่เจ๎าของที่ดินได๎ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกํอนที่เจ๎าพนักงานประเมินจะได๎แจ๎ง
ให๎ทราบถึงการละเว๎นนั้น ให๎เสียเงินเพ่ิมร๎อยละห๎าของจ านวนเงินที่ต๎องเสียภาษีบ ารุงท๎องที่ 
๒. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมํถูกต๎องท าให๎จ านวนเงินที่จะต๎องเสียภาษีบ ารุงท๎องที่ลดน๎อยลง ให๎เสียเงิน
เพิ่มร๎อยละ ๑๐ ของภาษีบํารุงท๎องที่ประเมินเพิ่มเติม เว๎นแตํกรณีที่เจ๎าของที่ดินได๎มาขอแก๎ไขแบบแสดง
รายการที่ดินให๎ถูกต๎องกํอนที่เจ๎าพนักงานประเมินแจ๎งการประเมิน 
๓. ชี้เขตแจ๎งจ านวนเนื้อที่ดินไมํถูกต๎องตํอเจ๎าพนักงานส ารวจ โดยท าให๎จ านวนเงินที่จะต๎องเสียภาษีบ ารุงท๎องที่
ลดน๎อยลง ให๎เสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทํา ของภาษีบ ารุงท๎องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม 
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3 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

๔. ไมํช าระภาษีบ ารุงท๎องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให๎เสียเงินเพิ่มร๎อยละ  ๒๔ ตํอปีของจํานวนเงินที่ต๎องเสีย
ภาษีบํารุงท๎องท่ี เศษของเดือนให๎นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไมํให๎น าเงินเพิ่มตาม (๑) (๒) หรือ (๓) มาค านวณเพ่ือ
เสียเงินเพ่ิมตาม (๔) ด๎วยเงินเพ่ิมให๎ถือวําเป็นภาษีบ ารุงท๎องที่ 

อัตราภาษีและการคํานวณภาษีอัตราภาษ ี
1. อัตราภาษีบ ารุงท๎องที่ก าหนดไว๎ในบัญชีท๎ายพระราชบัญญัติแบํงเป็น 34 อัตรา 
2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไรํละ 30,000 บาทให๎เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000    
   บาทแรกเสียภาษี 70บาท 
3. สํวนที่เกิน 30,000 บาทเสียภาษ ี10,000 บาทตํอ 25 บาท 
4. ประกอบกสิกรรมประเภทไม๎ล๎มลุก 

- เสียกึ่งอัตรา 
- ด๎วยตนเองไมํเกินไรํละ 5 บาท 
- ที่ดินวํางเปลําเสียเพ่ิม 1 เทํา 

การคํานวณภาษี 
ภาษีบ ารุงท๎องที่ค านวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่ก าหนด

ขึ้นเพ่ือใช๎ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี 
เนื้อท่ีดินเพือ่ค านวณภาษี (ไรํ) = เนื้อท่ีถือครอง - เนื้อท่ีเกณฑ์ลดหยํอน 
คําภาษีตํอไรํ = ตามบัญชีอัตราภาษีฯท๎ายพ.ร.บ.ฯ  

บัญชีอัตราภาษีบํารุงท๎องท่ี 
ตามมาตรา 7 

ชั้น ราคาปานกลางของท่ีดิน 
ภาษีไรํละ 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

 

ไมํเกินไรํละ 200 บาท 
เกินไรํละ 200 บาทถึงไรํละ 400 บาท 
เกินไรํละ 400 บาทถึงไรํละ 600 บาท 
เกินไรํละ 600 บาทถึงไรํละ 800 บาท 
เกินไรํละ 800 บาทถึงไรํละ 1,000 บาท 
เกินไรํละ 1,000 บาทถึงไรํละ 1,200 บาท 
เกินไรํละ 1,200 บาทถึงไรํละ 1,400 บาท 
เกินไรํละ 1,400 บาทถึงไรํละ 1,600 บาท 
เกินไรํละ 1,600 บาทถึงไรํละ 1,800 บาท 
เกินไรํละ 1,800 บาทถึงไรํละ 2,000 บาท 
เกินไรํละ 2,000 บาทถึงไรํละ 2,200 บาท 
เกินไรํละ 2,200 บาทถึงไรํละ 2,400 บาท 
เกินไรํละ 2,400 บาทถึงไรํละ 2,600 บาท 
เกินไรํละ 2,600 บาทถึงไรํละ 2,800 บาท 
เกินไรํละ 2,800 บาทถึงไรํละ 3,000 บาท 
เกินไรํละ 3,000 บาทถึงไรํละ 3,500 บาท 
เกินไรํละ 3,500 บาทถึงไรํละ 4,000 บาท 

- 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
30 

50 
- 
- 
- 
- 

50 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

50 
- 

(1) ที่ดินที่ใช๎ประกอบ 
การกสิกรรมเฉพาะประเภท 
ไม๎ล๎มลุกให๎เสียกึ่งอัตราแตํ 
ถ๎าเจ๎าของทีด่ินประกอบการ 
กสิกรรมประเภทไม๎ล๎มลุกนั้น
ด๎วยตนเองให๎เสียอยํางสูงไมํ
เกินไรํละ5 บาท 
 
 
 
(2) ที่ดินที่ท้ิงไว๎วํางเปลําหรือ 
ไมํได๎ท าประโยชน์ตามควรแกํ
สภาพของที่ดิน 
ให๎เสียเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเทํา 
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4 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

 

ชั้น ราคาปานกลางของท่ีดิน 
ภาษีไรํละ 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

(11*) 
34 

 

เกินไรํละ 4,000 บาทถึงไรํละ 4,500 บาท 
เกินไรํละ 4,500 บาทถึงไรํละ 5,000 บาท 
เกินไรํละ 5,000 บาทถึงไรํละ 5,500 บาท 
เกินไรํละ 5,500 บาทถึงไรํละ 6,000 บาท 
เกินไรํละ 6,000 บาทถึงไรํละ 6,500 บาท 
เกินไรํละ 6,500 บาทถึงไรํละ 7,000 บาท 
เกินไรํละ 7,000 บาทถึงไรํละ 7,500 บาท 
เกินไรํละ 7,500 บาทถึงไรํละ 8,000 บาท 
เกินไรํละ 8,000 บาทถึงไรํละ 8,500 บาท 
เกินไรํละ 8,500 บาทถึงไรํละ 9,000 บาท 
เกินไรํละ 9,000 บาทถึงไรํละ 9,500 บาท 
เกินไรํละ 9,500 บาทถึงไรํละ 10,000 บาท 
เกนิไรํละ 10,000 บาทถึงไรํละ 15,000 บาท 
เกินไรํละ 15,000 บาทถึงไรํละ 20,000 บาท 
เกินไรํละ 20,000 บาทถึงไรํละ 25,000 บาท 
เกินไรํละ 25,000 บาทถึงไรํละ 30,000 บาท 
เกินไรํละ 30,000 บาทให๎เสียภาษีไรํละดังตํอไปนี้ 
 
(1) ส าหรับราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาท
แรกให๎เสียภาษี 70 บาท 
(2) ส าหรับราคาปานกลางของที่ดินสํวนที่เกิน 
30,000บาทให๎เสียทุกๆ 10,000 บาทตํอ 25 
บาทเศษของ10,000 บาทถ๎าถึง 5,000 บาทให๎
ถือเป็น 10,000 บาทถ๎าไมํถึง 5,000 บาทให๎ปัด
ทิ้ง" 

22 
25 
27 
30 
32 
35 
37 
40 
42 
45 
47 
50 
55 
60 
65 
70 
 

50 
- 

50 
- 

50 
- 

50 
- 

50 
- 

50 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 
 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก   
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

1) 1. แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)  
 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

5 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองคลัง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง      อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
 

พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดให๎องคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่นมีหน๎าที่ในการรับช าระภาษีโรงเรือน
และที่ดินจากทรัพย์สินท่ีเป็นโรงเรอืนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ และที่ดินที่ใช๎ตํอเนื่องกับโรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่น
นั้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
1. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารสํวนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษ ี
2. แจ๎งให๎เจ๎าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจ๎าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ ์
4. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยส์นิและแจ๎งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรับช าระภาษี (เจ๎าของทรัพย์สินช าระภาษีทันที หรือช าระภาษภีายในก าหนดเวลา) 
6. เจ๎าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษภีายใน 30 วัน นับแตํได๎รบัแจ๎งการประเมิน กรณีที่เจ๎าของทรัพย์สินช าระภาษีเกิน
เวลาที่ก าหนด จะต๎องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
7. กรณีที่ผู๎รับประเมิน (เจ๎าของทรัพย์สิน) ไมํพอใจการประเมินสามารถอุทธรณต์ํอผู๎บรหิารท๎องถิ่นได๎ ภายใน 15 วัน นับแตํ
ได๎รับแจ๎งการประเมิน โดยผู๎บริหารท๎องถิ่นช้ีขาดและแจ๎งเจ๎าของทรพัย์สินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีเจ๎าของทรัพย์สิน
ยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วน และไมํอาจแกไ๎ขเพิม่เติมได๎ในขณะนั้น ผู๎
รับค าขอและผู๎ยื่นค าขอจะต๎องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานรํวมกัน พร๎อมก าหนดระยะเวลาให๎ผู๎ยื่นค า
ขอด าเนินการแกไ๎ข/เพิ่มเตมิ หากผู๎ยื่นค าขอไมํด าเนินการแกไ๎ข/เพิ่มเติมไดภ๎ายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู๎รับค าขอจะด าเนินการ
คืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจ๎าหน๎าที่จะยังไมํพิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกวําผู๎ยื่นค าขอจะด าเนนิการแก๎ไขค าขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเตมิครบถ๎วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร๎อยแล๎ว 
10. ระยะเวลาการให๎บริการตามคูํมือเริ่มนับหลังจากเจ๎าหน๎าที่ผูร๎ับค าขอได๎ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล๎ว
เห็นวํามีความครบถ๎วนตามที่ระบไุว๎ในคูํมือประชาชน 
11.จะด าเนินการแจ๎งผลการพิจารณาใหผ๎ู๎ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแตํวันที่พิจารณาแล๎วเสร็จ 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ๎าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อให๎
พนักงานเจ๎าหน๎าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

6 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

พนักงานเจ๎าหน๎าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์ินตามแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ๎งการประเมินภาษีใหเ๎จ๎าของ
ทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษ ี
  

30 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๓ วัน 
ระยะเวลาที่ปรับลดในการดําเนินการรวม : ๑ วัน 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให๎โดยหนํวยงานของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

2) 
 

ทะเบียนบ๎านพร๎อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร๎อมสําเนา เชํน โฉนดที่ดิน 
ใบอนุญาตปลูกสร๎าง หนังสือสัญญาซ้ือขาย หรือให๎โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกจิการพรอ๎มสําเนา เชํน ใบทะเบียนการค๎า ทะเบียน
พาณิชย๑ ทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม หรือใบอนุญาตประกอบกิจการค๎าของฝ่าย
สิ่งแวดล๎อมสัญญาเชําอาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) พร๎อม
สําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

6) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอาํนาจให๎ดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  

- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

7 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คําธรรมเนียม 
 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

คําภาษี    ผู๎รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามคํารายปีของทรัพย์สิน  ในอัตราร๎อยละ 12.5 ของคํารายปี 
           คํารายปี  จ านวนเงนิซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให๎เชําได๎ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีให๎เชําให๎ถือคําเชําคือคํารายปี 
          เงินเพ่ิม    เป็นมาตรการทางแพํง  เพ่ือให๎มีการช าระภายในก าหนด  ตามมาตรา  43  ซึ่งพนักงานเก็บ
ภาษีสามารถเรียกเก็บผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีได๎เอง 
 

 ค๎างช าระไมํเกิน 1 เดือน นับแตํวันพ๎นก าหนดจะต๎องเสียเงินเพิ่ม ร๎อยละ 2.5 ของคําภาษี  
 ค๎างช าระเกิน 1 เดือนแตํไมํเกิน 2 เดือนจะต๎องเสียเงินเพ่ิม ร๎อยละ 5 ของคําภาษี  
 ค๎างช าระเกิน 2 เดือนแตํไมํเกิน 3 เดือนจะต๎องเสียเงินเพ่ิม ร๎อยละ 7.5 ของคําภาษี  
 ค๎างช าระเกิน 3 เดือนแตํไมํเกิน 4 เดือนจะต๎องเสียเงินเพ่ิม ร๎อยละ 10 ของคําภาษี  

 
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ 
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 
 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก 
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

1) 1. แบบแจ๎งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

8 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

หรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การรับชําระภาษีป้าย 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองคลัง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง      อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
 

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีหน๎าที่ในการรับช าระภาษีป้ายแสดงช่ือ 
ยี่ห๎อ หรือเครื่องหมายที่ใช๎เพื่อการประกอบการคา๎หรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณาการค๎าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได๎ 
โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
1. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารสํวนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวธิีการเสยีภาษ ี
2. แจ๎งให๎เจ๎าของป้ายทราบเพื่อยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
3. เจ๎าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ๎งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
5. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรับช าระภาษี (เจ๎าของป้ายช าระภาษทีันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. กรณีที่เจ๎าของป้ายช าระภาษีเกนิเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแตํไดร๎ับแจ๎งการประเมิน) ต๎องช าระภาษีและเงินเพิม่ 
7. กรณีที่ผู๎รับประเมิน (เจ๎าของป้าย) ไมํพอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตํอผูบ๎ริหารท๎องถิ่นได๎ภายใน 30 วัน นับแตํได๎รับ
แจ๎ง การประเมิน เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นช้ีขาดและแจ๎งให๎ผู๎เสียภาษทีราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับ
แตํวันท่ีได๎รบัอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วน และไมํอาจแกไ๎ขเพิม่เติมได๎ในขณะนั้น ผู๎
รับค าขอและผู๎ยื่นค าขอจะต๎องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานรํวมกัน พร๎อมก าหนดระยะเวลาให๎ผู๎ยื่นค า
ขอด าเนินการแกไ๎ข/เพิ่มเตมิ หากผู๎ยื่นค าขอไมํด าเนินการแกไ๎ข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู๎รับค าขอจะด าเนินการ
คืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจ๎าหน๎าที่จะยังไมํพิจารณาค าขอและยังไมํนับระยะเวลาด าเนินงานจนกวําผูย๎ื่นค าขอจะด าเนินการแก๎ไขค าขอหรือ 
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ๎วนตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร๎อยแล๎ว 
10. ระยะเวลาการให๎บริการตามคูํมือเริ่มนับหลังจากเจ๎าหน๎าที่ผูร๎ับค าขอได๎ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล๎ว 
 เห็นวํามีความครบถ๎วนตามทีร่ะบไุว๎ในคูํมือประชาชน 
11. หนํวยงานจะมีการแจ๎งผลการพิจารณาให๎ผูย๎ื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแตํวันท่ีพิจารณาแล๎วเสร็จตามมาตรา 10 แหํง 
 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ๎าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให๎พนักงาน
เจ๎าหน๎าท่ีตรวจสอบความครบถ๎วนถูกต๎องของเอกสารหลักฐาน 

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

9 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
  นครราชสมีา 

 
2) การพิจารณา 

พนักงานเจ๎าหน๎าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจง๎การประเมินภาษ ี
 

30 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

๓) การพิจารณา 
เจ๎าของป้ายช าระภาษ ี
  

15 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๔๖ วัน 
ระยะเวลาปรับลดในการดําเนินการรวม : ๑ วัน 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให๎โดยหนํวยงานของรัฐพร๎อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ๎านพร๎อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 

3) 
 

แผนผังแสดงสถานที่ต้ังหรือแสดงป้าย รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย วัน เดือน ปี 
ที่ติดต้ังหรือแสดง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกจิการ เชนํ สําเนาใบทะเบียนการค๎า สําเนาทะเบียน
พาณิชย๑ สําเนาทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร๎อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 

6) 
 

สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถา๎ม)ี  
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอาํนาจให๎ดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 

- 

 
 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

10 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คําธรรมเนียม 
 

ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕แหํงพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว๎ดังตํอไปนี้ 
   ให๎กําหนดอัตราภาษีป้ายดังตํอไปน้ี 
(๑)  ป้ายที่มีอักษรไทยล๎วนให๎คิดอัตรา ๓ บาท ตํอห๎าร๎อยตารางเซนติเมตร 
(๒)  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตํางประเทศและหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น                 

ให๎คิดอัตรา๒๐บาทตํอห๎าร๎อยตารางเซนติเมตร 
(๓)  ป้ายดังตํอไปนี้ให๎คิดอัตรา ๔๐ บาท  ตํอห๎าร๎อยตารางเซนติเมตร 
     (ก)  ป้ายที่ไมํมีอักษรไทย ไมํวําจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไมํ 
     (ข)  ป้ายที่มีอักษรไทยบางสํวน  หรือท้ังหมดอยูํใต๎หรือต่ ากวํา 
     อักษรตํางประเทศ 
(๔)  ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก๎ไขตามมาตรา ๑๔ (๓) ให๎คิดอัตราตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล๎วแตํ    
      กรณีและให๎เสียเฉพาะจ านวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 
(๕)  ป้ายตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เมื่อค านวณพื้นท่ีของป้ายแล๎วถ๎ามีอัตราที่ต๎องเสียภาษีต่ ากวํา 
      ป้ายละ ๒๐๐ บาท ให๎เสียภาษีป้ายละ ๒๐๐บาท 

 
 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ 
 

ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 
1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 
 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก 
 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 
1) ๑. แบบแจ๎งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  

๒. หนังสือแจ๎งภารประเมิน (ภ.ป.3) 
๓. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป.๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

11 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คูํมือสําหรับประชาชน     
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การขออนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายตํอสุขภาพ 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองคลัง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง      อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ได๎ก าหนดให๎ผู๎ประกอบการที่จะด าเนินกิจการตํอไปนี้ให๎มายื่นขอใบอนุญาตกับ  
อบต.ทําหลวง  กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ  คือ  กิจการที่ต๎องมีการควบคุม  ในเขต  อบต.ทําหลวง  มีทั้งหมด  13๒  
รายการ  แบํงเป็น  13 กลุมํดังนี ้

1.  กิจการที่เกี่ยวกับสตัว์  เชํน  การเลี้ยงปีก  สัตว์น้ า 
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  เชํน  การฟองหนัง  การฆําสัตว์  การสะสมเขาสัตว์ 
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  เชํน  น้ าแข็ง  ไอศกรีม 
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภณัฑ์  อปุกรณ์การแพทย์เครื่องส าอาง  ผลิตภณัฑ์ช าระล๎าง  เชํน  การผลิตสบูํ  ผงชักฟอก 
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  เชํน  การผลติยาสูบ  การผลิตสะสมปุย๋  การสีข๎าวด๎วยเครื่องจักร 
6. กิจการที่เกี่ยวกับกับโลหะ  หรือแรํ  เชํน การหลอมหลํอ  ถลุงแรํ หรือโลหะทุกชนิด 
7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล เชํน  การพํนสี  เคาะ  ประกอบการตั้งศูนย์ถํวงล๎อ การซํอม

เครื่องยนต ์
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม๎  เชํน  การผลติกระดาษ  การเผาถําน  การผลิตไม๎ขีดไฟ 
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  เชํน  ร๎านเสริมสวย  หอพัก  บ๎านเชํา  ร๎านคาราโอเกาะ 
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  เชํน  การรีด   อบ  รีด  การย๎อม  การกดัสผี๎า 
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดินทราย  ซเีมนต์  เชํน  การผลิตภาชนะเดมิ  เผา  การเจยีระในเพชร พลอย  การผลิต

กระจก 
12. กิจการที่เกี่ยวกับ  ปิโตรเลียม  ถํานหิน  สารเคม ี
13.  กิจการอื่นๆ  ดังนี ้

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผู๎ประกอบกิจการยื่นค าร๎องพร๎อมเอกสาร ประกอบ 
ประเมินใหเ๎จ๎าของที่ดินทราบ 

3 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

12 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

เจ๎าหน๎าท่ีตรวจเอกสาร 
 
 
 
 

30 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

๓) ประสานงานกับเจ๎าหน๎าท่ีอนามยัรวํมออกตรวจฟ้ืนท่ี  และสถานท่ีตั้ง  
ประกอบกิจการ  กรณไีมํถูกต๎องแนะน าให๎ปรับปรุงด๎าน สุขลักษณะ 

30 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

๔) เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต 
 

10 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

๕) ผู๎ขออนุญาตช าระคําธรรมเนยีม  พร๎อมรับใบอนุญาต 10 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๑ วัน 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบตัรอื่นที่ออกให๎โดยหนํวยงานของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด  

- 

2) 
 

ทะเบียนบ๎านพร๎อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด  

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงวําสถานท่ีนั้นสามารถใช๎ประกอบการได๎โดยถูกต๎อง  ตาม
กฎหมาย  วําด๎วยการควบคมุอาคารจ านวน  1  ชุด  
 

- 

4) แผํนที่สังเขปแสดงท่ีตั้ง  จ านวน  1  ชุด  
 

- 

๕) ส าเนาทะเบียนบ๎านและส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู๎มอบอ านาจ  และ
ผู๎รับมอบอ านาจ(กรณมีอบอ านาจ)  จ านวน  1  ชุด 
 

- 

๖) แบบฟอร์มค าร๎อง  จ านวน  1  ชุด 
 

- 
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คําธรรมเนียม 
 

 
ลําดับ

ที ่
 

 
ประเภทของกิจการ 

 
อัตรา

คําธรรมเนียม
ตํอป ี

 
จํานวน

ระยะเวลา
เดิม 

 
ระยะเวลา
บริการปรับ

ใหม ํ
1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว๑และผลิตภัณฑ๑ 
การเลี้ยงม๎า  โค  กระบือ 
ก. ตั้งแตํ  5  ตัว  ถึง  20  ตัว 
ข. ตั้งแตํ  21  ตัว  ถึง  50  ตัว 
ค. ตั้งแตํ  51  ตัวขึ้นไป 
การเลี้ยงสุกร 
ก. ตั้งแตํ  5  ตัว  ถึง  10  ตัว 
ข. ตั้งแตํ  11  ตัว  ถึง  50  ตัว 
ค. ตั้งแตํ  51  ตัวขึ้นไป 
การเลี้ยงแกะ,แพะ 
ก. ตั้งแตํ  10  ตัว  ถึง  30  ตัว 
ข. ตั้งแตํ  31  ตัว  ถึง  50  ตัว 
ค. ตั้งแตํ  51  ตัวขึ้นไป 
การเลี้ยงเป็ด, หําน , ไกํ 
ก. ตั้งแตํ  50  ตัว  ถึง  200  ตัว 
ข. ตั้งแตํ  201  ตัว  ถึง  500 ตัว 
ค. ตั้งแตํ  501  ตัว  ถึง  1,000  ตัว 
ง. ตั้งแตํ  1,001  ตัวขึ้นไป 
การเลี้ยงสัตว๑เพื่อรีดเอาน้ํานม 
ก. ไมํเกิน  5  ตัว  
ข. เกินกวํา  51  ตัวขึ้นไป 
การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว๑  หรือธุรกิจอื่น
ใดมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพื่อให๎ประชาชนเข๎าชม 
หรือเพื่อประโยชน๑ของกิจการนั้นทั้งนี้  จะมีการเรียก
เก็บคําดูหรือคําบริการไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อม
หรือไมํก็ตาม 
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว๑ 
การฆําหําน เป็ด ไกํ ยกเว๎นในสถานที่จําหนํายอาหาร 
การเรํขาย  การขายในตลาดและการฆําเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักรกล 
ข. โดยใช๎เครื่องจักรกล 
การฟอกหนังสัตว๑  ขนสัตว๑  การสะสมหนังสัตว๑ 
ขนสัตว๑ที่ยังมิได๎ฟอก 
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15 
50 

100 
 

25 
50 

100 
 

20 
50 

100 
200 

 
100 
200 
500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
500 
200 

 

 
3  นาที 

 
 
 
 

3  นาที 
 
 
 

3  นาที 
 
 
 

3  นาที 
 
 
 
 

3  นาที 
 
 

3  นาที 
 
 
 
 
 

3  นาที 
 
 
 
 

3  นาที 

 
ทันที 

 
 
 
 

ทันที 
 
 
 

ทันที 
 
 
 

ทันที 
 
 
 
 

ทันที 
 
 

ทันที 
 
 
 
 
 

ทันที 
 
 
 
 

ทันที 
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ลําดับที ่

 

 
ประเภทของกิจการ 

 
อัตรา

คําธรรมเนียม
ตํอป ี

 
จํานวน

ระยะเวลา
เดิม 

 
ระยะเวลา
บริการปรับ

ใหม ํ
 

9 
10 
11 

 
 

12 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

14 
 

15 
16 

 
 
 

17 
 

18 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 

 
การสะสมเขาสัตว๑ กระดูกสัตว๑ที่ยังมิได๎แปรรูป 
การเกี่ยวหนังสัตว๑  เอ็นสัตว๑  ไขสัตว๑ 
การต๎ม  การตาก  การเผาเปลือกหอยเปลือกปู 
เปลือยกุ๎ง ยกเว๎น สถานที่จําหนํายอาหาร  การเรํ
ขาย และการขายในตลาด  
การประดิษฐ๑ เขาสัตว๑ หนังสัตว๑ ขนสัตว๑ หรือสํวน 
อ่ืน ๆ ของสัตว๑ 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักรกล 
ข. โดยใช๎เครื่องจักรกล 
การผลิต การโมํ การป่น การบด การผสม การบรรจุ 
การสะสม หรือการกระทําอื่นใดตํอสัตว๑หรือพืช  
หรือสํวนหนึ่งสํวนใดของสัตว๑หรือพืช  เพื่อเป็น
อาหารสัตว๑ 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักรกล 
ข. โดยใช๎เครื่องจักรกล 
การสะสมหรือการครั่ง 
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องมือ  น้ําดื่ม 
การผลิตเนย  เนยเทียม 
การผลิตกะปิ  น้ําพริก  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  
น้ําเคย      น้ําบูดู  ไตปลา  เต๎าเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอย
ดอง  หรือซอส   ปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว๎น การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร๎า  ปลาเจํา  
ยกเว๎น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
การตากเนื้อสัตว๑  การผลิตเนื้อสัตว๑  การเคี่ยวมันกุ๎ง 
ยกเว๎นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส๎
กรอก หมูตั้ง  ยกเว๎นในสถานที่จําหนํายอาหาร  
การเรํขาย  การขาย ในตลาด  การผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักรกล 
ข.   โดยใช๎เครื่องจักรกล 
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200 
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3  นาที 

 
 
 
 

3  นาที 
 
 
 

3  นาที 
 
 
 
 
 
 
 

3  นาที 
3  นาที 

 
 
 

3  นาที 
 

3  นาที 
 

3  นาที 
 
 

 
ทันที 

 
 
 
 

ทันที 
 
 
 

ทันที 
 
 
 
 
 
 
 

ทันที 
ทันที 

 
 
 

ทันที 
 

ทันที 
 

ทันที 
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ลําดับที ่

 

 
ประเภทของกิจการ 

 
อัตรา

คําธรรมเนียม
ตํอป ี

 
จํานวน

ระยะเวลา
เดิม 

 
ระยะเวลา
บริการปรับ

ใหม ํ
 

20 
 
 
 

21 
22 

 
 
 

23 
 

24 
 
 

25 
 
 
 

26 
 
 
 

27 
 
 
 

28 
29 

 
 
 

30 
 

 
การผลิตเส๎นหม่ี  ขนมจีน  ก๐วยเตี๋ยว  เต๎าฮวย  
เต๎าหู๎  ว๎ุนเส๎น  เกี้ยมอ๋ี 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักรกล 
ข. โดยใช๎เครื่องจักรกล 
การผลิตแบะแซ 
การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืน
ใด 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักรกล 
ข.   โดยใช๎เครื่องจักรกล 
การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห๎ง 
จันทร๑อับ  ขนมเปี๊ยะ 
การแกะ  การล๎างสัตว๑น้ํา ที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของ
กิจการห๎องเย็น ยกเว๎นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่ว
เหลือง เครื่องดื่มชนิดตํางๆ 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักรกล 
ข.   โดยใช๎เครื่องจักรกล 
บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว๎น 
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 
ก.   โดยไมํใช๎เครื่องจักรกล 
ข.   โดยใช๎เครื่องจักรกล 
การผลิต  การแบํงบรรจุน้ําตาล 
ก. การท าน้ าตาลทรายขาว 
ข. การท าน้ าตาลอยํางอ่ืน 
ค. น้ าอ๎อย 
การผลิต  ผลิตภัณฑ๑จากน้ํานมวัว 
การผลิต  การแบํงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล๑  สุรา 
เบียร๑ น้ําส๎มสายชู 
ก.   แอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์ 
ก. น้ าส๎มสายชู 
การคั่วกาแฟ 
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ทันที 
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ประเภทของกิจการ 

 
อัตรา
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การผลิตลูกชิ้นด๎วยเครื่องจักร                     
ก. ต่ ากวํา 2  แรงม๎า 
ข. ตั้งแตํ  2  แรงม๎าข้ึนไป 
การผลิตผงชูรส 
การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
การตาก  การหมัก  การดองผักผลไม๎  หรือพืชอยําง
อ่ืนยกเว๎นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
การผลิต  การบรรจุใบชาแห๎ง  ชาผงหรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอ่ืน ๆ  
การผลิตไอศกรีม  ยกเว๎นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักรกล 
ข.   โดยใช๎เครื่องจักรกล 
การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ๑อ่ืน ๆ ท่ี
คล๎ายคลึงกัน 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักรกล 
ข.   โดยใช๎เครื่องจักรกล 
การประกอบกิจการห๎องเย็น แชํแข็งอาหาร 
การผลิตน้ําแข็ง ยกเว๎นการผลิตเพื่อใช๎ในสถานที่
จําหนํายยกเว๎นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
การเก็บ การถนอมอาหารด๎วยเครื่องจักรที่มีกําลัง 
ตั้งแตํ  5  แรงม๎าขึ้นไป 
กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ๑  อุปกรณ๑การแพทย๑ 
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ๑ชําระล๎าง 
การผลิต  การโมํ  การบด  การผสม  การบรรจุยา
ด๎วยเครื่องจักร  
การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู ผ๎าเย็น 
กระดาษเย็นเครื่องสําอางตําง ๆ 
การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ๑จากสําลี 
การผลิตผ๎าพันแผล  ผ๎าปิดแผล ผ๎าอนามัย ผ๎าอ๎อม
สําเร็จรูป 
การผลิตสบูํ  ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ๑ชําระล๎างตําง ๆ 
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
การล๎าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
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การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู  หรือแป้งอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกันด๎วยเครื่องจักร 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักรกล 
ข.   โดยใช๎เครื่องจักรกล 
การสีข๎าวด๎วยเครื่องจักร 
ก. รวมแรงม๎าไมํถึง  10  แรงม๎า 
ข. รวมแรงม๎า  10  แรงม๎า  ถึง  19  แรงม๎า 
ค. รวมแรงม๎า  20  ขึ้นไป 
การผลิตยาสูบ 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักรกล 
ข. โดยใช๎เครื่องจักรกล 
การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช   
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักรกล 
ข. โดยใช๎เครื่องจักรกล 
การผลิต การสะสมปุ๋ย ด๎วยเครื่องจักร  
การผลิตใยมะพร๎าวหรือวัตถุคล๎ายคลึงด๎วย
เครื่องจักร 
การตาก  การสะสมหรือการขนถํายมันสําปะหลัง 
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแรํ 
การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ๑ หรือเครื่องใช๎ตําง ๆ  
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักรกล 
ข.   โดยใช๎เครื่องจักรกล 
การหลอม การหลํอ การถลุง  แรํหรือโลหะทุกชนิด 
ยกเว๎นกิจการใน  (๕๖) 
ก. โรงงานถลุงหรือหลอมหลํอ 
ข. ประเภทร๎านกลึง หลํอหลอมโลหะทุกชนิด 
ค. ประเภทท าเงิน  นาค  ทอง 
การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน 
การรีด การอัดโลหะด๎วยเครื่องจักรหรือก๏าซ หรือ
ไฟฟ้า ยกเว๎นกิจการใน (๕๖) 
การเคลือบ  การชุบโลหะด๎วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก 
โครเมียมนิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว๎นกิจการใน  
(๕๖) 
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การขัด  การล๎างโลหะด๎วยเครื่องจักร สารเคมี หรือ
วิธีการอื่นใด ยกเว๎นกิจการใน  (๕๖) 
การทําเหมืองแรํ  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก
หรือการล๎างแรํ 
กิจการเกี่ยวกับยานยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
การตํอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพํน
สี พํนกันสนิมยานยนต๑ 
ก. การตํอประกอบ 
ข. การซํอม 
การตั้งศูนย๑ถํวงล๎อม  การซํอม  การปรับแตํง  
ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ๑ที่เป็นสํวนประกอบ
ของยายนต๑เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต๑  เครื่องจักร  
หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว๎บริการ หรือจําหนํายและใน
การประกอบธุรกิจนั้น  มีการซํอม และปรับปรุงยาน
ยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลําวด๎วย 
การล๎างการอัดฉีดยายนต๑ 
การผลิต การซํอม การอัดแบตเตอรี่ 
ก. การท าแบตเตอรี่แห๎ง ,น้ า 
ข. การซํอม การอัด 
การปะการเชื่อมยาง 
ก. รถจักรยานยนต์, รถจักรยาน รถที่มีล๎อมตั้งแตํ

สามล๎อลงมา 
ข. รถยนต์ 
ค. การหลํอดอก 
ง.    การท าผ๎าเบรคผ๎าคลัช 
กิจการที่เกี่ยวกับไม๎ 
การผลิตไม๎ขีดไฟ 
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ  การ
ขุดรํอง การทํากิ้ว  หรือการตัดไม๎ด๎วยเครื่องจักร 
ก. ไมํเกิน  20  แรงม๎า 
ข. เกิน  20  แรงม๎า 
การประดิษฐ๑ไม๎  หวาย  เป็นสิ่งของด๎วยเครื่องจักร
หรือการพํน  การทําสารเคลือบเงาสี  หรือการแตํงสี
สําเร็จผลิตภัณฑ๑จากไม๎หรือหวาย 
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ก. ต่ ากวํา ๒ แรงม๎า 
ข. เกินกวํา ๒ แรงม๎า 
การอบไม๎ 
การผลิตธูป  ด๎วยเครื่องจักร 
การประดิษฐ๑สิ่งของ  เครื่องใช๎  เครื่องเขียนด๎วยกระดาษ 
ด๎วยเครื่องจักร 
การผลิตกระดาษตําง ๆ 
การเผาถําน  หรือการสะสมถําน 
ก. ขายปลีก 
ข. ขายสํง 
กิจการที่เกี่ยวกับการบริหาร 
การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา อบสมุนไพร 
การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในทํานอง
เดียวกัน 
การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให๎เชํา ห๎องเชําห๎อง
แบํงให๎เชําหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
การจัดให๎มีการแสดงดนตรี  เต๎นรํา  รําวง  รองแง็ง 
ดิสโก๎เทค  ตู๎เกม คาราโอเกะ ม๎าหมุน สวนสนุก หรือการ
แสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
การจัดให๎มีการเลํนสเก็ตโดยมีแสง  หรือเสียงประกอบ 
หรือการเลํนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตํงผม เว๎นแตํกิจการที่
อยูํในข๎อบัญญัติตามกฎหมายวําด๎วยการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 
การประกอบกิจการให๎บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการ  ให๎อาหารที่มีวัตถุประสงค๑พิเศษ 
การบริหารรํางกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว๎นแตํการ
ให๎บริการดังกลําว ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วย
สถานพยาบาล 
การประกอบกิจการสวนสนุก ตู๎เกม 
การประกอบกิจการห๎องปฏิบัติการทางการแพทย๑ 
การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร๑ หรือสิ่งแวดล๎อม การ
ประกอบกิจการสนามกอล๑ฟ หรือสนามฝึกซ๎อมกอล๑ฟ 
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กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
การปั่นด๎าย การกรอด๎าย การทอผ๎าด๎วยเครื่องจักร 
หรือการทอผ๎าด๎วยกี่กระตุกตั้งแตํ  5  กี่ขึ้นไป 
การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุํน 
การปั่นด๎ายหรือนุํนด๎วยเครื่องจักร  เกิน  5  แรงม๎าขึ้นไป 
การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด๎วย
เครื่องจักร 
การเย็บผ๎าด๎วยเครื่องจักรตั้งแตํ  5  เครื่องขึ้นไป 
ก. จ านวน  6  เครื่อง  ถึง  10  เครื่อง 
ข. จ านวนเกินกวํา  10  เครื่องขึ้นไป 
การพิมพ๑ผ๎า  หรือการพิมพ๑บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ๎าด๎วยเครื่องจักร 
การย๎อม  การกัดสีผ๎า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต๑ หรือวัตถุที่
คล๎ายคลึง 
การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ๑ดินเผา 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร 
ข.    โดยใช๎เครื่องจักร 
การระเบิด การโมํ การป่นหินด๎วยเครื่องจักร 
การผลิตเครื่องใช๎ด๎วยซีเมนต๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร 
ข. โดยใช๎เครื่องจักร 
การสะสม  การผสมซีเมนต๑ หิน ทราย หรือวัตถุที่
คล๎ายคลึง 
ก. จ านวนสะสมต่ ากวํา  1,000  ก.ก 
ข. จ านวนสะสมตั้งแตํ  1,000 – 5,000  ก.ก. 
ค.   จ านวนที่สะสมเกินกวํา  5,000  ก.ก ขึ้นไป 
การเจียรไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก หรือวัตถุที่
คล๎ายคลึง 
การเลื่อน การตัดหรือการประดิษฐ๑หินเป็นสิ่งของตํางๆ 
การผลิตชอล๑ก  ปูนปาสเตอร๑ ปูนขาว ดินสอพอง หรือ
การเผาหินปูน 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร 
ข. โดยใช๎เครื่องจักร 
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ลําดับที ่
 

 
ประเภทของกิจการ 

อัตรา
คําธรรมเนียม

ตํอปี 

จํานวน
ระยะเวลา

เดิม 

ระยะเวลา
บริการปรับ

ใหมํ 
 

103 
 
 

104 
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112 
 
 
 
 

113 
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115 
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118 
119 

 
การผลิต  ผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ ที่มีแรํใยหินเป็นสํวนประกอบ
ของสํวนผสม เชํน  ผ๎าเบรคผ๎าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา 
กระเบื้องยาง ผ๎าเพดาน ทํอน้ํา เป็นต๎น 
การผลิตกระดาษทราย 
การผลิตใยแก๎วหรือผลิตภัณฑ๑จากใยแก๎ว 
กิจการทีเกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถํานหิน  สารเคมี 
การผลิต  การบรรจุ การสะสม  การขนสํงกรด ดําง การ
ออกซิไดส๑  หรือสารตัวทําลาย 
การผลิต  บรรจุ  การสะสม  การขนสํงก๏าซ 
การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสํงน้ํามัน
ปิโตรเลียม การผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียมตําง ๆ 
ก. ไมํเกิน  200  ลิตร 
ข. เกินกวํา  200 – 1,000 ลิตร 
ค. เกินกวํา  1,000  ลิตร  ขึ้นไป 
การขนสํงดิน, หิน, ทราย 
ก. ไมํเกิน 3-12 ลบ.ม เที่ยวละ 
การผลิต  การสะสม การขนสํงถําน  ถํานโค๎ก 
การพํนสี  ยกเว๎นกิจการใน (๗๑) 
ก. รถยนต์ 
ข. การพํนสีอ่ืน ๆ 
การประดิษฐ๑สิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยยาง  ยางเทียม  
พลาสติก เซลลูลอยด๑  เบเกอร๑ไลท๑  หรือวัตถุคล๎ายคลึง 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร 
ข. โดยใช๎เครื่องจักรต่ ากวํา  5  แรงม๎า 
ค. โดยใช๎เครื่องจักรเกินกวํา  5  แรงม๎าข้ึนไป 
การโมํ  การบดชัน 
การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
การผลิต  การล๎างฟิล๑มรูปถํายหรือฟิลม๑ ภาพยนตร๑ 
การเคลือบ  การชุบ วัตถุด๎วยพาลสติก เซลลูลอยด๑ 
เบเกอร๑ไลท๑หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง 
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑หรือวัตถุที่ 
คล๎ายคลึง 
การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
การผลิตน้ําแข็งแห๎ง 
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ลําดับที ่

 

 
ประเภทของกิจการ 

อัตรา
คําธรรมเนียม

ตํอป ี

จํานวน
ระยะเวลา

เดิม 

ระยะเวลา
บริการปรับ

ใหมํ 
 

120 
 

121 
122 

 
123 

 
 
 

124 
 

125 
 

126 
 
 

127 
128 
129 
130 
131 
132 

 
การผลิต การสะสม การขนสํงดอกไม๎เพลิงหรือสารเคมี
อันเป็นสํวนประกอบในการผลิตดอกไม๎เพลิง 
การผลิตแซลเล็คหรือสารเคลือบเงา 
การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสํงสารกําจัด
ศัตรูหรือพาหนะนําโรค 
การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร 
ข. โดยใช๎เครื่องจักร 
กิจการอื่น ๆ  
การพิมพ๑หนังสือหรือสิ่งพิมพ๑อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน
ด๎วยเครื่องจักร 
การผลิต  การซํอมเครื่องอิเลคโทรนิคส๑ เครื่องไฟฟ้า 
อุปกรณ๑อิเลคโทรนิคส๑  อุปกรณ๑ไฟฟ้า 
การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง 
ก. โดยไมํใช๎เครื่องจักร 
ข. โดยใช๎เครื่องจักร 
การพิมพ๑แบบ  พิมพ๑เขียวหรือการถํายเอกสาร 
การสะสมวัดเครื่องสิ่งของท่ีชํารุด ใช๎แล๎วหรือเหลือใช๎ 
การประกอบกิจการโกดังสินค๎า 
การล๎างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎แล๎ว 
การพิมพ๑สีลงบนวัตถุที่มิใชํสิ่งทอ 
การกํอสร๎าง 
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ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ 
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 
 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก  
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

 ไม่ม ี
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คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การขออนุญาตกํอสร๎างอาคารตามมาตรา 21 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
ผใูดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นต๎องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมหีนังสือแจ๎งค าสั่งไมํอนุญาตพร๎อมด๎วยเหตุผลให๎ผู๎ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแตํวันที่ได๎รับค าขอ 
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นไมํอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมํอาจมีค าสั่งไมํอนุญาตไดภ๎ายในก าหนดเวลา ให๎ขยาย
เวลาออกไปได๎อีกไมํเกิน 2 คราว คราวละไมเํกิน 45 วัน แตํต๎องมีหนังสือแจ๎งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแตํละคราวให๎ผู๎
ขอรับใบอนุญาตทราบกํอนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได๎ขยายเวลาไว๎นั้นแล๎วแตํกรณ ี   
  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให๎บริการ 

สํวนงาน / หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นค าขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร 
พร๎อมเอกสาร 
 

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

(องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิน่ ในพื้นที่
ที่จะขออนุญาต
กํอสร๎างอาคาร) 

2 

การพิจารณา 
 

เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
 

2 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

(องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ในพ้ืนท่ี
ที่จะขออนุญาต
กํอสร๎างอาคาร) 

3 

การพิจารณา 
 

เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นด าเนินการ
ตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายวําด๎วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีกํอสร๎างจัดท าผงั
บริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 
 

7 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

(องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ในพ้ืนท่ี
ที่จะขออนุญาต
กํอสร๎างอาคาร) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให๎บริการ 

สํวนงาน / หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4 

การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มต ิ
 

เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ๎งให๎ผู๎ขอมา
รับใบอนุญาตกํอสร๎างอาคาร (น.1) 

35 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

(องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ในพ้ืนท่ี
ที่จะขออนุญาต
กํอสร๎างอาคาร) 

 
ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม   45 วัน    

ระยะเวลาที่ปรับลดในการด าเนินการรวม   ๑๐ วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนํวยงานภาครัฐผ๎ู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนํวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 
บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2 
หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ

บุคคล) 
 
เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม  

 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หนํวยงานภาครัฐ

ผ๎ูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนํวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 
แบบค าขออนุญาตกํอสร๎าง
อาคาร  (แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 
ขนาดเทําต๎นฉบับทุกหน๎า 
พร๎อมเจ๎าของที่ดินลงนาม
รับรองส าเนา ทุกหน๎า  กรณผีู๎
ขออนุญาตไมํใชํเจ๎าของที่ดิน
ต๎องมีหนังสือยินยอมของ
เจ๎าของที่ดินให๎กํอสร๎างอาคาร
ในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
สํวนของผู๎
ขออนุญาต) 

3 

ใบอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ 
ฉบับตํออายุ หรือใบอนุญาตให๎
ใช๎ที่ดินและประกอบกิจการ 
(สํวนขยาย) พร๎อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท๎าย (กรณี
อาคารอยูํในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สํวนของผู๎
ขออนุญาต) 

4 
กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต๎องมี
หนังสือมอบอ านาจ ติดอากร

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สํวนของผู๎



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

25 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หนํวยงานภาครัฐ

ผ๎ูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนํวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แสตมป์ ๓๐ บาท พร๎อม
ส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาทะเบียนบ๎าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู๎มอบ
และผูร๎ับมอบอ านาจ 

ขออนุญาต) 

5 

บัตรประจ าตัวประชาชน และ
ส าเนาทะเบียนบ๎านของผู๎มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ผู๎รับมอบอ านาจเจ๎าของที่ดิน 
(กรณีเจ๎าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
สํวนของผู๎
ขออนุญาต) 

6 
หนังสือยินยอมให๎ชิดเขตที่ดิน
ตํางเจ๎าของ (กรณีกํอสร๎าง
อาคารชิดเขตทีด่ิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สํวนของผู๎
ขออนุญาต) 

7 

หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผู๎ออกแบบพร๎อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมลีักษณะ 
ขนาดอยูํในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สํวนของ
ผู๎ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

8 

หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู๎ออกแบบพร๎อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมลีักษณะ 
ขนาดอยูํในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สํวนของ
ผู๎ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

9 

แผนผังบรเิวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน ที่
มีลายมือช่ือพร๎อมกับเขียนช่ือ
ตัวบรรจง และคณุวุฒิ ท่ีอยูํ 
ของสถาปนิก และวิศวกร
ผู๎ออกแบบ ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สํวนของ
ผู๎ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

10 

รายการค านวณโครงสร๎าง 
แผํนปกระบุช่ือเจา๎ของอาคาร 
ช่ืออาคาร สถานท่ีกํอสร๎าง ช่ือ 
คุณวุฒิ ท่ีอยูํ ของวิศวกรผู๎
ค านวณพร๎อมลงนามทกุแผํน          
(กรณีอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ อาคารที่กํอสร๎างด๎วย
วัสดุถาวรและทนไฟเป็นสํวน

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สํวนของ
ผู๎ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

26 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หนํวยงานภาครัฐ

ผ๎ูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนํวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใหญ)ํ กรณีอาคารบางประเภท
ที่ตั้งอยูํในบริเวณที่ต๎องมีการ
ค านวณให๎อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผํนดิน 
ไหวได๎ ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดการรับน้ าหนัก ความ
ต๎านทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต๎านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผํนดินไหว พ.ศ. 2540 ต๎อง
แสดงรายละเอียดการค านวณ 
การออกแบบโครงสร๎าง 

11 

กรณีใช๎หนํวยแรงเกินกวําคาํที่
ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 
6 พ.ศ. 2527 เชํนใช๎คํา fc > 
65 ksc. หรือ คํา fc’ > 
173.3 ksc. ให๎แนบเอกสาร
แสดงผลการทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เช่ือถือได๎ 
วิศวกรผู๎ค านวณและผู๎ขอ
อนุญาต ลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สํวนของ
ผู๎ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

12 

กรณีอาคารที่เข๎าขํายตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 
2540 ต๎องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ๎มเหล็กเสรมิ หรือ 
คอนกรีตหุ๎มเหล็ก ไมํน๎อยกวํา
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือ
มีเอกสารรับรองอัตราการทน
ไฟจากสถาบันที่เช่ือถือได๎
ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สํวนของ
ผู๎ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

13 

หนังสือยินยอมเป็นผู๎ควบคุม
งานของสถาปนิกผู๎ควบคุมการ
กํอสร๎างพร๎อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบ
วิชาชีพ  สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ต๎องมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สํวนของ
ผู๎ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

14 
หนังสือยินยอมเป็นผู๎ควบคุม
งานของวิศวกรผู๎ควบคุมการ
กํอสร๎างพร๎อมส าเนา

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สํวนของ
ผู๎ออกแบบ
และควบคุม



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

27 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หนํวยงานภาครัฐ

ผ๎ูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนํวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต๎องมีวิศวกร
ควบคุมงาน) 

งาน) 

15 

แบบแปลนและรายการ
ค านวณงานระบบของอาคาร 
ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 
(พ.ศ. 2535) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต๎องย่ืน
เพิ่มเตมิ
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญํ
พิเศษ) 

16 

หนังสือรับรองของผู๎ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู๎ออกแบบระบบปรับ
อากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต๎องย่ืน
เพิ่มเตมิ
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญํ
พิเศษ) 

17 

หนังสือรับรองของผู๎ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู๎ออกแบบระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต๎องย่ืน
เพิ่มเตมิ
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญํ
พิเศษ) 

18 

หนังสือรับรองของผู๎ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู๎ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม ๎

- 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต๎องย่ืน
เพิ่มเตมิ
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญํ
พิเศษ) 

19 

หนังสือรับรองของผู๎ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู๎ออกแบบระบบบ าบัด
น้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต๎องย่ืน
เพิ่มเตมิ
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญํ
พิเศษ) 

20 

หนังสือรับรองของผู๎ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู๎ออกแบบระบบ
ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต๎องย่ืน
เพิ่มเตมิ
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญํ
พิเศษ) 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

28 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หนํวยงานภาครัฐ

ผ๎ูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนํวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

21 

หนังสือรับรองของผู๎ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของ
วิศวกรผู๎ออกแบบระบบลิฟต ์

- 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต๎องย่ืน
เพิ่มเตมิ
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญํ
พิเศษ) 

 

คําธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
 

-  ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
    1. ใบอนุญาตกํอสร๎าง                                                       ฉบับละ   20   บาท 
    2. ใบอนุญาตดัดแปลง                                                                 ฉบับละ   ๑0   บาท 
    ๓. ใบอนุญาตเคลื่อนยา๎ย                                                              ฉบับละ    ๑0    บาท 
    ๔. ใบอนุญาตเปลีย่นการใช๎                                                           ฉบับละ     20    บาท 
    ๕. ใบรับรอง                                                                             ฉบับละ   ๑๐0  บาท 
    ๖. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง                                          ฉบับละ       ๕  บาท 
 

 - ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
     1. ใบอนุญาตกํอสร๎าง                                                                 ฉบับละ   20   บาท 
     2. ใบอนุญาตดัดแปลง                                                                ฉบับละ   ๑0   บาท 
     ๓. ใบอนุญาตเคลื่อนย๎าย                                                              ฉบับละ   ๑0   บาท  
 

- ค่าธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนและดัดแปลงอาคาร  
   1. อาคารสูงไมํเกิน 2 ช้ัน หรือสูงไมํเกิน 12 เมตร                                           ตารางเมตรละ 0.50 บาท   
   2. อาคารสูงเกิน 2 ช้ัน แตํไมํเกิน 3 ช้ัน หรือสูงเกิน 12 เมตร                             ตารางเมตรละ  ๒     บาท   
   3. อาคารสูงเกิน 3 ช้ัน หรือสูงเกิน 15 เมตร                                                 ตารางเมตรละ   ๔    บาท   
  ๔. อาคารพิเศษ หรืออาคารที่จะต๎องมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกช้ันใดชั้นหน่ึง เกิน 500 กก./ตารางเมตร    
                                                                                                         ตารางเมตรละ  ๔     บาท   

   ๕.  ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข๎าออกของรถส าหรับอาคาร                               ตารางเมตรละ 0.50 บาท   
   ๖.  ป้าย คิดตามพื้นท่ีของป้าย                                                                    ตารางเมตรละ   ๔    บาท   
   7. ทางหรือทํอระบายน้ า  รั้ว รวมทั้งประตูรั้วหรือก าแพง                            คิดตามความยาวเมตรละ ๑  บาท   
 

ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 

ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 
1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 
 

แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก  
 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 
ค าขออนุญาตกํอสร๎าง/ดดัแปลง/รือ้ถอนอาคาร  (แบบ ข.1) 

 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

29 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
ผ ู                  ไ รับใบอนุญาตจากเจ         องถิ่น โดยเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นต๎องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมหีนังสือแจ๎งค าสั่งไมํอนุญาตพร๎อมด๎วยเหตุผลให๎ผู๎ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแตํวันที่ได๎รับค าขอ 
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นไมํอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมํอาจมีค าสั่งไมํอนุญาตไดภ๎ายในก าหนดเวลา ให๎ขยาย
เวลาออกไปได๎อีกไมํเกิน 2คราว คราวละไมเํกิน 45วัน แตํต๎องมีหนังสือแจ๎งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแตํละคราวใหผ๎ู๎
ขอรับใบอนุญาตทราบกํอนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได๎ขยายเวลาไว๎นั้นแล๎วแตํกรณี   
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นความประสงค์ดดัแปลงอาคาร พร๎อมเอกสาร 
   

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
2) การพิจารณา 

เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 
   

2 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
3) การพิจารณา 

เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายวําด๎วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีกํอสร๎างจัดท าผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ   

7 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 

4) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต   (อ.1) และแจ๎งให๎ผู๎ขอมารับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 
(น.1) 
   

35 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

30 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต) 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตกํอสร๎างอาคารเดิมที่ได๎รับอนุญาต หรือใบรับแจ๎ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทําต๎นฉบับทุกหน๎า พร๎อมเจา๎ของ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหน๎า  กรณีผ๎ูขออนุญาตไมํใชํเจ๎าของที่ดิน
ต๎องมีหนังสือยินยอมของเจ๎าของที่ดิน           ให๎กํอสร๎างอาคารใน
ที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรอื
ใบอนุญาตฯ ฉบับตํออายุ หรือใบอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินและประกอบกจิการ 
(สํวนขยาย) พร๎อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท๎าย (กรณีอาคารอยูํใน
นิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณีที่มีการมอบอํานาจ ต๎องมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 
บาท พร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ๎าน หรือ
หนังสือเดินทางของผ๎ูมอบและผ๎ูรับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต) 

- 

8) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของผ๎ูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู๎รับมอบอํานาจเจ๎าของที่ดิน (กรณีเจ๎าของท่ีดินเป็นนิติ
บุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต) 

- 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

31 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
  

9) 
 

หนังสือยินยอมให๎ชิดเขตที่ดินตํางเจ๎าของ (กรณีกํอสร๎างอาคารชดิเขต
ที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู๎ออกแบบพร๎อมสําเนาใบอนุญาตเป็น                
ผ๎ูประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลกัษณะ 
ขนาดอยูํในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผ๎ูออกแบบพร๎อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู๎
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด
อยูํในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมอืชื่อ
พร๎อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยํู ของสถาปนิก และ
วิศวกรผ๎ูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

13) 
 

รายการคํานวณโครงสร๎าง แผํนปกระบชุื่อเจ๎าของอาคาร ชื่ออาคาร 
สถานที่กํอสร๎าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยํู ของวิศวกรผ๎ูคํานวณพร๎อมลงนามทุก
แผํน (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่กํอสร๎างด๎วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป็นสํวนใหญํ) กรณีอาคารบางประเภทที่ต้ังอยํูใน
บริเวณที่ต๎องมีการคํานวณให๎อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผํนดินไหวได๎ ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับนํ้าหนัก ความต๎านทาน 
ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการต๎านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผํนดินไหว พ.ศ. 2550 ต๎องแสดงรายละเอียดการ
คํานวณ การออกแบบโครงสร๎าง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 
 

กรณีใช๎หนํวยแรงเกินกวําคําที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เชํนใช๎คํา fc > 65 ksc. หรือ คํา fc’ > 173.3 ksc. ให๎แนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได๎ วิศวกรผ๎ูคํานวณและผู๎ขออนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

32 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
15) 

 
กรณีอาคารที่เข๎าขํายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต๎องมี
ระยะของคอนกรีตที่ห๎ุมเหลก็เสรมิ หรือ คอนกรีตหุ๎มเหล็ก ไมํน๎อยกวําที่
กําหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบัน
ที่เชื่อถือได๎ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผ๎ูควบคุมงานของสถาปนิกผู๎ควบคุมการกํอสรา๎ง
พร๎อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผ๎ูประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต๎องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผ๎ูควบคุมงานของวิศวกรผ๎ูควบคุมการกํอสร๎างพร๎อม
สําเนาใบอนุญาตเป็นผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคาร
ที่ต๎องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

18) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง  
ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญํพเิศษ) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผ๎ูออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญํพเิศษ) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผ๎ูออกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญํพเิศษ) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผ๎ูออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม๎ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญํพเิศษ) 

- 
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33 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
22) 

 
หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผ๎ูออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าท้ิง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญํพเิศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผ๎ูออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญํพเิศษ) 

- 

24) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผ๎ูออกแบบระบบลิฟต๑ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญํพเิศษ) 

- 

 
คําธรรมเนียม  
 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   

 คําธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ / ติดตํอด๎วยตนเอง ณ 
หนํวยงาน 
   

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก  
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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34 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
ผใูดจะรื้อถอนอาคารที่มสีํวนสูงเกนิ 15เมตร ซึ่งอยูํหาํงจากอาคารอืน่หรือท่ีสาธารณะน๎อยกวําความสงูของอาคาร และอาคาร
ที่อยูํหํางจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน๎อยกวํา ๒ เมตรต๎องได๎รบัใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น ซึ่งเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น
ต๎องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ๎งค าสั่งไมํอนญุาตพร๎อมด๎วยเหตุผลให๎ผู๎ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 
45วัน นับแตํวันที่ได๎รบัค าขอ ในกรณีมเีหตุจ าเป็นที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นไมํอาจออกใบอนุญาตหรือยงัไมํอาจมีค าสั่งไมํอนญุาต
ได๎ภายในก าหนดเวลา ให๎ขยายเวลาออกไปได๎อีกไมํเกิน 2คราว คราวละไมํเกิน 45วัน แตํต๎องมีหนังสือแจ๎งการขยายเวลาและ
เหตุจ าเป็นแตลํะคราวให๎ผู๎ขอรับใบอนุญาตทราบกํอนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได๎ขยายเวลาไว๎นั้นแล๎วแตํกรณี 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พร๎อมเอกสาร 
   

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

2) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 
  

2 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

3) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายวําด๎วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีกํอสร๎างจัดท าผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ   

7 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ๎งให๎ผู๎ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (น.1) 
   

35 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

35 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน 
ระยะเวลาที่ปรับลดในการดําเนินการรวม : ๑๐ วัน 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผ๎ูออกแบบขั้นตอน 
วิธีการ และสิ่งป้องกันวัสดุรํวงหลํนในการรื้อถอนอาคาร (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาด อยูํในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทําต๎นฉบับทุกหน๎า พร๎อมเจา๎ของท่ีดิน
ลงนามรับรองสําเนา ทุกหน๎า  กรณีผ๎ูขออนุญาตไมํใชํเจ๎าของที่ดินต๎องมี
หนังสือยินยอมของเจ๎าของท่ีดินให๎รื้อถอนอาคารในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรอืใบอนุญาต
ฯ ฉบับตํออายุ หรือใบอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินและประกอบกิจการ (สํวนขยาย) 
พร๎อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท๎าย (กรณีอาคารอยูํในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณีที่มีการมอบอํานาจ ต๎องมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
พร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ๎าน หรือหนังสือ
เดินทางของผ๎ูมอบและผ๎ูรับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต) 
 

- 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

36 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
8) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของผ๎ูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู๎รับมอบอํานาจเจ๎าของท่ีดิน (กรณีเจ๎าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต) 

- 

9) 
 

กรณีที่มีการมอบอํานาจ ต๎องมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
พร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ๎าน หรือหนังสือ
เดินทางของผ๎ูมอบและผ๎ูรับมอบอํานาจบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียน
ของผ๎ูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู๎รับมอบอํานาจเจ๎าของอาคาร (กรณี
เจ๎าของอาคารเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู๎ออกแบบพร๎อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผ๎ูประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยูํใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผ๎ูออกแบบพร๎อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยูํในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมอืชื่อพร๎อม
กับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยํู ของสถาปนิก และวิศวกรผ๎ูออกแบบ 
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

 
คําธรรมเนียม  
 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 

 คําธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ / ติดตํอด๎วยตนเอง ณ 
หนํวยงาน   



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

37 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก  
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

38 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การขอใบรับรองการกํอสร๎าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย๎ายอาคารตามมาตรา 32 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจง ตามมาตรา 39 ทวิ ได
กระท าการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ ที่เจาพนักงานทองถิ่นก าหนด เพื่อท า
การตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลว เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง  
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดท าการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร นั้นเปนไปโดยถูกตอง
ตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองให แกผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือท่ี ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได๎   
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให๎บริการ 

สํวนงาน / หนํวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1 

 
 
การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

 
 
ยื่นแจ๎ง และเสียคําธรรมเนียม 
 

 
 

1 วัน 

 
 
 
- 

(องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการกํอสร๎าง 
ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย๎ายอาคารตาม
มาตรา 32) 

2 

 
 
 
การพิจารณา 
 

 
 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจสอบนัดวัน
ตรวจ 
 

 
 

7 วัน 

 
 
 
- 

(องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการกํอสร๎าง 
ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย๎ายอาคารตาม
มาตรา 32) 

3 

 
 
 
การพิจารณา 
 

 
 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจอาคารที่
กํอสร๎างแล๎วเสรจ็ และพิจารณาออก
ใบรับรอง อ. 6 และแจ๎งใหผ๎ู๎ขอมา
รับใบ น.1 

 
 

7 วัน 

 
 
 
- 

(องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการกํอสร๎าง 
ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย๎ายอาคารตาม
มาตรา 32) 

 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาด าเนินการรวม   ๑5 วัน 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

39 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนํวยงานภาครัฐผ๎ู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนํวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1  
บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2  
หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ

บุคคล) 
 
เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม  

 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หนํวยงานภาครัฐ

ผ๎ูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนํวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
แบบค าขอใบรับรองการ
กํอสร๎างอาคาร ดดัแปลง หรือ
เคลื่อนย๎ายอาคาร (แบบ ข.๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) 
ใบอนุญาตกํอสรา๎งอาคารเดิม
ที่ได๎รับอนญุาต หรือใบรับแจ๎ง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดงความยินยอมจาก
เจ๎าของอาคาร (กรณผีู๎
ครอบครองอาคารเป็นผู๎ขอ
อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

 
คําธรรมเนียม  
 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

 คําธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 
 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก  
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

40 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การขอเปลี่ยนผ๎ูควบคุมงาน 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
กรณผีไู                          ควบคุมงานท่ีได       ไ                                            
                                      
                                   ไ                                       ไ          ไ           ไ     
                  งหนังสือแสดงความยินยอมของผ ู                                    ว   
  
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขอเปลี่ยนผู๎ควบคุมงาน พร๎อมเอกสาร   
1 วัน - 

 
2) การพิจารณา 

เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอเปลีย่นผู๎
ควบคุมงาน   

2 วัน - 
 

3) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาตวําถึง
ขั้นตอนใดและแจ๎งใหผ๎ู๎ขอเปลี่ยนผู๎ควบคุมงานทราบ (น.1)   

2 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 
 

- 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

41 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
 

3) 
 

สําเนาหนังสือที่ได๎แจ๎งใหผ๎ู๎ควบคุมงานคนเดิมทราบวํา ได๎
บอกเลิกมิให๎เป็นผ๎ูควบคุมงานแล๎ว พร๎อมหลักฐานแสดง
การรับทราบ ของผ๎ูควบคุมงานคนเดิม (แบบ น. 5) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูไ๎ดร๎ับใบอนุญาตหรือใบรับแจ๎งบอกเลิกผู๎
ควบคุมงานคนเดมิและแจ๎งช่ือผู๎ควบคุมงานคนใหม)ํ 

- 

4) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผ๎ูควบคุมงานคนใหมํ ตาม
มาตรา 30            วรรคสอง (แบบ น. 8) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูไ๎ดร๎ับใบอนุญาตหรือใบรับแจ๎งบอกเลิกผู๎
ควบคุมงานคนเดมิและแจ๎งช่ือผู๎ควบคุมงานคนใหม)ํ 

- 

5) 
 

สําเนาใบอนุญาตกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย๎ายอาคาร แล๎วแตํกรณี 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูไ๎ดร๎ับใบอนุญาตหรือใบรับแจ๎งบอกเลิกผู๎
ควบคุมงานคนเดมิและแจ๎งช่ือผู๎ควบคุมงานคนใหม)ํ 

- 

6) 
 

สําเนาหนังสือแจ๎งการบอกเลิกผูค๎วบคุมงาน (แบบ น. 7) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูค๎วบคุมงานคนเดิมได๎แจ๎งบอกเลิกการ
เป็นผู๎ควบคมุงานไว๎แล๎วและผู๎ได๎รบัใบอนุญาตหรือใบรับแจ๎ง
ประสงค์จะแจ๎งช่ือผู๎ควบคุมงานคนใหมํให๎เจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่นทราบ) 

- 

 
คําธรรมเนียม  
 

ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   

 คําธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 

ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 
1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 
 
 
 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

42 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก  
 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 
ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

43 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช๎อาคารตามมาตรา 33 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
กรณีเจ๎าของหรือผู๎ครอบครองอาคารซึ่งไมเํป็นอาคารประเภทควบคมุการใช๎ประสงค์จะใช๎หรือยินยอมให๎บุคคลใดใช๎อาคาร
ดังกลําวเพื่อกิจการควบคุมการใช๎ และกรณีเจา๎ของหรือผู๎ครอบครองอาคารประเภทควบคมุการใช๎ส าหรับกิจการหนึ่ง หระสงค์
ใช๎เป็นอาคารประเภทควบคมุการใช๎ส าหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง จะต๎องได๎รับใบอนญุาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น หรือได๎แจ๎งเจ๎า
พนักงานท๎องถิ่นทราบแล๎ว 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช๎อาคาร พร๎อมเอกสาร 
   

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
2) การพิจารณา 

เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 
   

5 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
3) การพิจารณา 

เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายวําด๎วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีกํอสร๎างจัดท าผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
   

7 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ๎งให๎ผู๎ขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช๎อาคาร 
(น.5)  
  

12 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

44 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตเปลี่ยนการใช๎อาคาร (แบบ ข. 3) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

4) 
 

สําเนาหรือภาพถํายเอกสารแสดงการเป็นเจ๎าของอาคาร หรือผู๎
ครอบครองอาคาร 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

5) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ๎าของอาคาร (กรณีผ๎ูครอบครอง
อาคารเป็นผ๎ูขออนุญาต) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

6) 
 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช๎อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่
ขออนุญาตเปลี่ยนการใช๎ได๎รับใบรับรองหรือได๎รับใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช๎อาคารมาแล๎ว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

7) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 5 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

8) 
 

รายการคํานวณโครงสร๎าง พร๎อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของ
วิศวกร ผ๎ูออกแบบ (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใช๎อาคาร ทํา
ให๎มีการเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคารมากขึ้น กวําที่ได๎รับ
อนุญาตไว๎เดิม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผ๎ูออกแบบและคํานวณ พร๎อมสําเนาหรือ
ภาพถํายใบอนุญาตเป็นผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคาร มีลักษณะขนาดอยูํในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 

- 

 
 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

45 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คําธรรมเนียม  
 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   

 คําธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ / ติดตํอด๎วยตนเอง ณ 
หนํวยงาน 
   

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก   
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

46 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใชท๎ี่จอดรถที่กลับรถ และทางเข๎า - ออกของรถ เพ่ือการ
อื่นตามมาตรา 34 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
ห                                                                                    
                                    ไ                                                               ที่จอด
รถ ท่ีกลับรถและทางเข                                 ไ                            ไ     
                             
 

                                                                                                  ไ  าจะมีการโอน
ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข               ไ                 ไ ก็ตามว   
  
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตดดัแปลง พร๎อมเอกสาร 
   

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

2) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 
   

2 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

3) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายวําด๎วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีกํอสร๎างจัดท าผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ   

7 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 

๔) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.4) และแจ๎งให๎ผู๎ขอมารับใบอนุญาตกํอสรา๎งอาคาร (น.1) 
 
   

35 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

47 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

 

ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๔๕ วัน 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

คําขออนุญาตดัดแปลง หรือใช๎ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข๎าออกของรถ 
เพ่ือการอื่น (แบบ ข. 4) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

4) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทําต๎นฉบับทุกหน๎าพร๎อมเจ๎าของที่ดิน
ลงนามรับรองสําเนาทุกหน๎า 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

5) 
 

หนังสือยินยอมของเจ๎าของท่ีดินที่ให๎ใช๎เป็นที่จอดรถ (กรณีผ๎ูขออนุญาตไมํใชํ
เจ๎าของท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

6) 
 

หนังสือมอบอํานาจเจ๎าของที่ดิน (กรณีผ๎ูขออนุญาตไมํใชํเจ๎าของที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

7) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ๎านของผ๎ูมีอํานาจลงนามแทน    
นิติบุคคลผู๎รับมอบอํานาจเจ๎าของท่ีดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ๎าของท่ีดิน) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

8) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผ๎ูออกแบบ            
และคํานวณ (กรณีเป็นสิ่งที่สร๎างขึ้นเป็นอาคารเพ่ือใช๎เป็นที่จอดรถ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผ๎ูออกแบบ 
สถาปัตยกรรม (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร๎างขึ้นเป็นอาคารเพ่ือใช๎เป็นที่จอดรถ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

10) หนังสือแสดงความยินยอมของผ๎ูควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็นอาคาร - 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
 มีลักษณะ ขนาดอยูํในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  
 
 

11) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผ๎ูควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็นอาคาร
มีลักษณะ ขนาดอยูํในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 5 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

13) 
 

รายการคํานวณโครงสร๎าง พร๎อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของวิศวกร
ผ๎ูออกแบบ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร๎างขึ้นเป็นอาคารเพ่ือใช๎เป็นที่จอดรถ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

14) 
 

สําเนาใบอนุญาตกํอสร๎างอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย๎ายอาคาร 
หรือเปลี่ยนการใช๎อาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

 
คําธรรมเนียม  
 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คําธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 
 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก  
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

 

 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

49 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การแจ๎งขุดดิน 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
1.การขุดดินท่ีต๎องแจ๎งตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นจะต๎องมีองค์ประกอบท่ีครบถ๎วน ดังนี ้
         1.1การด าเนินการขดุดินนั้นจะต๎องเป็นการด าเนินการในท๎องที่ท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช๎บังคับ ได๎แกํ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให๎ใช๎บังคับกฎหมายวําดว๎ยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวําด๎วยการผังเมือง 
              7) ท๎องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให๎ใช๎บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช๎กับกรณีองค์การบริหาร
สํวนท๎องถิ่นซึ่งไมํอยูํในเขตควบคมุอาคารและไมํอยูํในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการขดุดินเข๎าลักษณะตามมาตรา 17แหํงพระราชบัญญัติการขดุดินและถมดินคือประสงค์จะท าการขดุ
ดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตร หรือมีพื้นท่ีปากบํอดนิเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมคีวามลึกหรือพื้นที่ตามที่
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นจะต๎องไมํเป็นการกระท าที่ขัดหรือแย๎งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจ๎งการขดุดิน 
 เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นต๎องออกใบรับแจ๎งตามแบบท่ีเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ๎งภายใน 7 วัน นับแตํ
วันท่ีได๎รับแจ๎ง ถ๎าการแจ๎งเป็นไปโดยไมํถูกต๎องให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นแจ๎งให๎แก๎ไขให๎ถูกต๎องภายใน 7วัน นับแตํวันที่มีการแจ๎ง 
ถ๎าผู๎แจ๎งไมํแกไ๎ขให๎ถูกต๎องภายใน 7วันนับแตํวันท่ีผู๎แจ๎งไดร๎ับแจ๎งให๎แก๎ไข ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให๎การแจ๎ง
เป็นอันสิ้นผล กรณีถ๎าผู๎แจ๎งได๎แกไ๎ขให๎ถูกต๎องภายในเวลาที่ก าหนด ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นออกใบรับแจ๎งให๎แกํผู๎แจ๎งภายใน 3
วันนับแตํวันท่ีได๎รบัแจ๎งที่ถูกต๎อง 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู๎แจ๎งยื่นเอกสารแจ๎งการขดุดิน ตามที่ก าหนดให๎เจา๎พนักงานท๎องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบข๎อมูล 
   

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพมิาย จังหวัด
นครราชสมีา 
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2) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกต๎อง) 
   

5 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นออกใบรับแจ๎ง และแจ๎งให๎ผู๎แจ๎งมารับใบรับแจ๎ง 
   

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
 
 
 

ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๗ วัน 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((กรณีบุคคลธรรมดา)) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((กรณีนิติบุคคล)) 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณที่ประสงค๑จะดําเนินการขุดดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข๎างเคียง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

6) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทําต๎นฉบับทุกหน๎า พร๎อม
เจ๎าของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน๎า 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู๎ขออนุญาตไมํใชํเจ๎าของที่ดินต๎องมีหนังสือยินยอมของ
เจ๎าของที่ดินให๎กํอสร๎างอาคารในท่ีดิน) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจกรณีให๎บุคคลอื่นยื่นแจ๎งการขุดดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 

- 
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สําเนา 0 ชุด  
8) 

 
หนังสือยินยอมของเจ๎าของท่ีดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

9) 
 

รายการคํานวณ (วิศวกรผ๎ูออกแบบและคํานวณ การขุดดินที่มีความ
ลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปากบํอดินเกิน 10,000 
ตารางเมตร ต๎องเป็นผ๎ูได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไมํต่ํากวําระดับสามัญวิศวกร กรณีการ
ขุดดินที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตร วิศวกรผ๎ูออกแบบและคํานวณ
ต๎องเป็นผ๎ูได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

10) 
 

รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ๑สําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีการขดุดินลึกเกิน 20 เมตร) 

- 

11) 
 

ชื่อผ๎ูควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบํอ
ดินเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมีความลกึหรือมีพื้นที่ตามที่เจ๎า
พนักงานท๎องถิ่นประกาศกําหนดผ๎ูควบคุมงานต๎องเป็นผ๎ูได๎รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

 
คําธรรมเนียม  
 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

1) คําธรรมเนียมตํอฉบับ ฉบับละ 500 บาท  คําธรรมเนียม 500 บาท  
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ / ติดตํอด๎วยตนเอง ณ 
หนํวยงาน 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก  
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การแจ๎งถมดิน 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
1.การถมดินท่ีต๎องแจ๎งตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นจะต๎องมีองค์ประกอบท่ีครบถ๎วน ดังนี ้
         1.1การด าเนินการถมดินนั้นจะต๎องเป็นการด าเนินการในท๎องที่ท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช๎บังคับ ได๎แกํ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให๎ใช๎บังคับกฎหมายวําดว๎ยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวําด๎วยการผังเมือง 
              7) ท๎องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให๎ใช๎บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช๎กับกรณีองค์การบริหาร
สํวนท๎องถิ่นซึ่งไมํอยูํในเขตควบคมุอาคารและไมํอยูํในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการถมดินเข๎าลักษณะตามมาตรา 26 แหํงพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดนิคือประสงค์จะท าการถม
ดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวําระดับที่ดินตํางเจ๎าของที่อยูํข๎างเคียง และมีพื้นท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีเกิน
กวําที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นจะต๎องไมํเป็นการขดัหรือแย๎งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารับแจ๎งการถมดิน 
 เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นต๎องออกใบรับแจ๎งตามแบบท่ีเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ๎งภายใน 7วัน นับแตํ
วันท่ีได๎รับแจ๎ง ถ๎าการแจ๎งเป็นไปโดยไมํถูกต๎องให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นแจ๎งให๎แก๎ไขให๎ถูกต๎องภายใน 7วัน นับแตํวันที่มีการแจ๎ง 
ถ๎าผู๎แจ๎งไมํแกไ๎ขให๎ถูกต๎องภายใน 7วันนับแตํวันท่ีผู๎แจ๎งไดร๎ับแจ๎งให๎แก๎ไข ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให๎การแจ๎ง
เป็นอันสิ้นผล กรณีถ๎าผู๎แจ๎งได๎แกไ๎ขให๎ถูกต๎องภายในเวลาที่ก าหนด ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นออกใบรับแจ๎งให๎แกํผู๎แจ๎งภายใน 3
วันนับแตํวันท่ีได๎รบัแจ๎งที่ถูกต๎อง 
  
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู๎แจ๎งยื่นเอกสารแจ๎งการถมดิน ตามที่ก าหนดให๎เจา๎พนักงานท๎องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบข๎อมูล 
 
   

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 
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53 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกต๎อง) 
   

5 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นออกใบรับแจ๎ง และแจ๎งให๎ผู๎แจ๎งมารับใบรับแจ๎ง 
   

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
 
 

ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๗ วัน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ  

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณที่ประสงค๑จะดําเนินการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข๎างเคียง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

6) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทําต๎นฉบับทุกหน๎า พร๎อมเจา๎ของท่ีดิน
ลงนามรับรองสําเนา ทุกหน๎า 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู๎ขออนุญาตไมํใชํเจ๎าของที่ดินต๎องมีหนังสือยินยอมของเจ๎าของ
ที่ดินให๎กํอสร๎างอาคารในท่ีดิน) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจกรณีให๎บุคคลอื่นยื่นแจ๎งการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจ๎าของท่ีดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
9) 

 
รายการคํานวณ (กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตํอเป็นผืนเดียวกัน
เกนิ 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแตํ 2 เมตรขึ้นไป 
วิศวกรผ๎ูออกแบบและคํานวณต๎องเป็นผ๎ูได๎รับใบอนุญาตให๎ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมํต่ํากวําระดับสามัญวิศวกร กรณี
พ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร วิศวกร
ผ๎ูออกแบบและคํานวณต๎องเป็นผู๎ได๎รับใบอนุญาตให๎ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 

- 

10) 
 

ชื่อผ๎ูควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตํอเป็นผืนเดียวกัน
เกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแตํ 2 เมตรขึ้นไป ต๎อง
เป็นผ๎ูได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 

- 

11) 
 

ชื่อและที่อยูขํองผ๎ูแจ๎งการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 

- 

 
คําธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

1) คําธรรมเนียมตํอฉบับ ฉบับละ 500 บาท  คําธรรมเนียม 500 บาท  
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 
 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การแจ๎งกอํสร๎างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
ผใูดจะรื้อถอนอาคารที่มสีํวนสูงเกนิ 15เมตร ซึ่งอยูํหาํงจากอาคารอืน่หรือท่ีสาธารณะน๎อยกวําความสงูของอาคาร และอาคาร
ที่อยูํหํางจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน๎อยกวํา ๒ เมตรต๎องได๎รบัใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น ซึ่งเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น
ต๎องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ๎งค าสั่งไมํอนญุาตพร๎อมด๎วยเหตุผลให๎ผู๎ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 
45วัน นับแตํวันที่ได๎รบัค าขอ ในกรณีมเีหตุจ าเป็นที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นไมํอาจออกใบอนุญาตหรือยงัไมํอาจมีค าสั่งไมํอนญุาต
ได๎ภายในก าหนดเวลา ให๎ขยายเวลาออกไปได๎อีกไมํเกิน 2คราว คราวละไมํเกิน 45วัน แตํต๎องมีหนังสือแจ๎งการขยายเวลาและ
เหตุจ าเป็นแตลํะคราวให๎ผู๎ขอรับใบอนุญาตทราบกํอนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได๎ขยายเวลาไว๎นั้นแล๎วแตํกรณี 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ๎งกํอสร๎างอาคาร จาํยคําธรรมเนียม และรับใบรับแจ๎ง 
   

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

2) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ๎ง 
   

2 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

3) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายวําด๎วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีกํอสร๎างจัดท าผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ   

7 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 

4) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ๎งผู๎ยืน่แจ๎ง
ทราบ 
   

35 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 
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56 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน 
  

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจ๎งกํอสร๎างอาคารตามที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นกําหนด และ
กรอกข๎อความให๎ครบถ๎วน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งกํอสร๎างอาคาร) 

- 

4) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทําต๎นฉบับทุกหน๎า พร๎อม
เจ๎าของท่ีดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหน๎า  กรณีผ๎ูแจ๎งไมํใชํเจ๎าของ
ที่ดินต๎องมีหนังสือยินยอมของเจ๎าของท่ีดิน           ให๎กํอสร๎างอาคาร
ในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งกํอสร๎างอาคาร) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรอื
ใบอนุญาตฯ ฉบับตํออายุ หรือใบอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินและประกอบ
กิจการ (สํวนขยาย) พร๎อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท๎าย (กรณี
อาคารอยูํในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งกํอสร๎างอาคาร) 

- 

6) 
 

กรณีที่มีการมอบอํานาจ ต๎องมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร๎อมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ๎าน 
หรือหนังสือเดินทางของผ๎ูมอบและผ๎ูรับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งกํอสร๎างอาคาร) 

- 

7) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของผ๎ูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู๎รับมอบอํานาจเจ๎าของที่ดิน (กรณีเจ๎าของท่ีดิน
เป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งกํอสร๎างอาคาร) 

- 
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57 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
8) 

 
หนังสือยินยอมให๎ชิดเขตที่ดินตํางเจ๎าของ (กรณีกํอสร๎างอาคารชดิ
เขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งกํอสร๎างอาคาร) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู๎ออกแบบพร๎อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผ๎ู
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผ๎ูออกแบบพร๎อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู๎
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

11) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผ๎ูควบคุมงานของวิศวกรผ๎ูควบคุมการกํอสร๎าง
พร๎อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต๎องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

12) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผ๎ูควบคุมงานของสถาปนิกผู๎ควบคุมการกํอสรา๎ง
พร๎อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผ๎ูประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต๎องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

13) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมอื
ชื่อพร๎อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยํู ของสถาปนิก และ
วิศวกรผ๎ูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

14) 
 

รายการคํานวณโครงสร๎าง แผํนปกระบชุื่อเจ๎าของอาคาร ชื่ออาคาร 
สถานที่กํอสร๎าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยํู ของวิศวกรผ๎ูคํานวณพร๎อมลงนาม
ทุกแผํน          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่
กํอสร๎างด๎วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นสํวนใหญํ) กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ต้ังอยํูในบริเวณที่ต๎องมีการคํานวณให๎อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผํนดินไหวได๎ ตามกฎกระทรวง กําหนดการรบั
นํ้าหนัก ความต๎านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับ
อาคารในการต๎านทานแรงสั่นสะเทือนของแผํนดินไหว พ.ศ. 2550 
ต๎องแสดงรายละเอียดการคํานวณ การออกแบบโครงสร๎าง 
 

- 
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58 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 
 

15) 
 

กรณีใช๎หนํวยแรงเกินกวําคําที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เชํนใช๎คํา fc > 65 ksc. หรือ คํา fc’ > 173.3 ksc. ให๎แนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได๎ วิศวกรผ๎ูคํานวณและผู๎ขออนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

16) 
 

กรณีอาคารที่เข๎าขํายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต๎องมี
ระยะของคอนกรีตที่ห๎ุมเหลก็เสรมิ หรือ คอนกรีตหุ๎มเหล็ก ไมํน๎อยกวํา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได๎ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญํพเิศษ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ)) 

- 

18) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผ๎ูออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญํพเิศษ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ)) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผ๎ูออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญํพเิศษ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ)) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผ๎ูออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม๎ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญํพเิศษ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ)) 
 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
21) 

 
หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผ๎ูออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าท้ิง (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญํพเิศษ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ)) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผ๎ูออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญํพเิศษ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ)) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผ๎ูออกแบบระบบลิฟต๑ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญํพเิศษ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ)) 

- 

 
คําธรรมเนียม  
 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   

 คําธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ / ติดตํอด๎วยตนเอง ณ 
หนํวยงาน 
   

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก  
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การแจ๎งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
ผ ู                  ไ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ                 ไ                        องถิ่นตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผู๎แจ๎งได๎ด าเนนิการแจ๎ง แล๎ว เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นต๎องออกใบรับแจ๎งตามแบบท่ีเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นก าหนด
เพื่อเป็นหลักฐานการแจ๎งให๎แกํผู๎นัน้ภายในวันท่ีไดร๎ับแจ๎ง ในกรณีที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพบในภายหลังวําผู๎แจ๎งได๎แจ๎ง
ข๎อมูลหรือยื่นเอกสารไวไ๎มํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามที่ระบไุว๎ในมาตรา ๓๙ ทวิ ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอ านาจสั่งให๎ผู๎แจ๎งมา
ด าเนินการ แกไ๎ขให๎ถูกต๎องหรือครบถ๎วนภายใน ๗ วันนับแตํวันท่ีได๎รบัแจ๎งค าสั่งดังกลําว และภายใน ๑๒๐ วันนับแตํวันท่ีได๎
ออกใบรับแจ๎งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแตํวันท่ีเริม่การดดัแปลงอาคารตามที่ได๎แจ๎งไว๎ ถ๎าเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นได๎ตรวจพบวํา
การดัดแปลงอาคารทีไ่ด๎แจ๎งไว๎ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ไดย๎ื่น
ไว๎ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมํถกูต๎องตามบทบัญญตัิแหํงพระราชบัญญตันิี้ กฎกระทรวง หรือข๎อบัญญัติท๎องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข๎องให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีหนังสือแจ๎งข๎อทักท๎วงให๎ผู๎แจ๎งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบ
โดยเร็ว 
  

ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ๎งดัดแปลงอาคาร จํายคาํธรรมเนียม และรับใบรับแจ๎ง 
 

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

2) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ๎ง  

2 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

3) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวํา
ด๎วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีกํอสร๎างจัดท าผังบริเวณแผนท่ีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรท่ีดิน ฯ 

7 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

๔) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ๎งผู๎ยืน่แจ๎ง
ทราบ 
 

35 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จงัหวัด
นครราชสมีา 
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ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๔๕ วัน 
  

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจ๎งดัดแปลงอาคารตามที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นกําหนด และกรอก
ข๎อความให๎ครบถ๎วน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งดัดแปลงอาคาร) 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตหรือใบรับแจ๎งกํอสร๎างอาคารเดิมที่ได๎รับอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งดัดแปลงอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทําต๎นฉบับทุกหน๎า พร๎อมเจา๎ของท่ีดิน
ลงนามรับรองสําเนา ทุกหน๎า  กรณีผ๎ูแจ๎งไมํใชํเจ๎าของที่ดินต๎องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ๎าของท่ีดินให๎กํอสรา๎งอาคารในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งดัดแปลงอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรอืใบอนุญาต
ฯ ฉบับตํออายุ หรือใบอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินและประกอบกิจการ (สํวนขยาย) 
พร๎อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท๎าย (กรณีอาคารอยูํในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งดัดแปลงอาคาร) 

- 

7) 
 

กรณีที่มีการมอบอํานาจ ต๎องมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
พร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ๎าน หรือหนังสือ
เดินทางของผ๎ูมอบและผ๎ูรับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งดัดแปลงอาคาร) 

- 

8) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของผ๎ูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู๎รับมอบอํานาจเจ๎าของท่ีดิน (กรณีเจ๎าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งดัดแปลงอาคาร) 

9) 
 

หนังสือยินยอมให๎ชิดเขตที่ดินตํางเจ๎าของ (กรณีกํอสร๎างอาคารชดิเขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งดัดแปลงอาคาร) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู๎ออกแบบพร๎อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผ๎ูประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผ๎ูออกแบบพร๎อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

12) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผ๎ูควบคุมงานของวิศวกรผ๎ูควบคุมการกํอสร๎างพร๎อม
สําเนาใบอนุญาตเป็นผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต๎อง
มีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

13) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผ๎ูควบคุมงานของสถาปนิกผู๎ควบคุมการกํอสรา๎งพร๎อม
สําเนาใบอนุญาตเป็นผ๎ูประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่
ต๎องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

14) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมอืชื่อพร๎อม
กับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยํู ของสถาปนิก และวิศวกรผ๎ูออกแบบ 
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

15) 
 

รายการคํานวณโครงสร๎าง แผํนปกระบชุื่อเจ๎าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานที่
กํอสร๎าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยํู ของวิศวกรผ๎ูคํานวณพร๎อมลงนามทุกแผํน          
(กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่กํอสร๎างด๎วยวัสดุถาวรและทน
ไฟเป็นสํวนใหญํ) กรณีอาคารบางประเภทท่ีต้ังอยํูในบริเวณที่ต๎องมีการ
คํานวณให๎อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผํนดินไหวได๎ ตาม
กฎกระทรวง กําหนดการรับนํ้าหนัก ความต๎านทาน ความคงทนของอาคาร 
และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต๎านทานแรงสั่นสะเทือนของแผํนดินไหว 
พ.ศ. 2550 ต๎องแสดงรายละเอยีดการคํานวณ การออกแบบโครงสร๎าง 

- 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

63 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

16) 
 

กรณีใช๎หนํวยแรงเกินกวําคําที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เชํนใช๎คํา fc > 65 ksc. หรือ คํา fc’ > 173.3 ksc. ให๎แนบเอกสาร
แสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่
เชื่อถือได๎ วิศวกรผ๎ูคํานวณและผู๎ขออนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

17) 
 

กรณีอาคารที่เข๎าขํายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต๎องมีระยะ
ของคอนกรีตที่ห๎ุมเหล็กเสริม หรอื คอนกรีตหุ๎มเหล็ก ไมํน๎อยกวําที่กําหนดใน
กฎกระทรวง หรือมีเอกสารรบัรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชือ่ถือได๎
ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

18) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง  ฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญํพิเศษ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ)) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผ๎ูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญํพิเศษ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ)) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผ๎ูออกแบบ
ระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญํพิเศษ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ)) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผ๎ูออกแบบ
ระบบป้องกันเพลิงไหม๎ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญํพิเศษ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ)) 
 
 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
22) 

 
หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผ๎ูออกแบบ
ระบบบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าท้ิง (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญํพิเศษ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ)) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผ๎ูออกแบบ
ระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญํพิเศษ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ)) 

- 

24) 
 

หนังสือรับรองของผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผ๎ูออกแบบระบบลิฟต๑ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต๎องยื่นเพิม่เติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญํพิเศษ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ)) 

- 

 
คําธรรมเนียม 
 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   

 คําธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 
 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก 
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การแจ๎งเคลื่อนย๎ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ เง่ือนไข (ถ๎ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผใูดจะเคลื่อนย๎ายอาคารโดยไม                                          ไ                        องถิ่นตาม
มาตรา 39ทวิ เมื่อผู๎แจ๎งได๎ด าเนินการแจ๎ง แล๎ว เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นต๎องออกใบรับแจ๎งตามแบบท่ีเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นก าหนด
เพือ่เป็นหลักฐานการแจ๎งให๎แกํผู๎นัน้ภายในวันท่ีไดร๎ับแจ๎ง ในกรณีที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพบในภายหลังวําผู๎แจ๎งได๎แจ๎ง
ข๎อมูลหรือยื่นเอกสารไวไ๎มํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามที่ระบไุว๎ในมาตรา 39ทวิ ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอ านาจสั่งให๎ผู๎แจ๎งมา
ด าเนินการ แกไ๎ขให๎ถูกต๎องหรือครบถ๎วนภายใน 7วันนับแตํวันท่ีได๎รบัแจ๎งค าสั่งดังกลําว และภายใน 120วันนับแตํวันท่ีได๎ออก
ใบรับแจ๎งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแตํวันท่ีเริ่มการเคลื่อนย๎ายอาคารตามทีไ่ด๎แจ๎งไว๎ ถ๎าเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นได๎ตรวจพบวํา
การเคลื่อนย๎ายอาคารที่ได๎แจ๎งไว๎ แผนผังบรเิวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได๎
ยื่นไว๎ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมํถูกต๎องตามบทบัญญตัิแหํงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข๎อบัญญตัิท๎องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข๎องให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีหนังสือแจ๎งข๎อทักท๎วงให๎ผู๎แจ๎งตามมาตรา 39ทวิ ทราบ
โดยเร็ว 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

แจ๎งเคลื่อนย๎ายอาคาร จํายคําธรรมเนียม และรับใบรับแจ๎ง 
   

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

2) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ๎ง 
  

2 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

3) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายวําด๎วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีกํอสร๎างจัดท าผังบริเวณ
แผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
   

7 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 
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๔) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ๎งผู๎ยืน่แจ๎ง
ทราบ 
   

35 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
 

ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๔๕ วัน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจ๎งเคลื่อนย๎ายอาคาร ตามที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นกําหนด 
กรอกข๎อความให๎ครบถ๎วน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

4) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทําต๎นฉบับทุกหน๎า พร๎อม
เจ๎าของท่ีดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหน๎ากรณีผ๎ูแจ๎งไมํใชํเจ๎าของ
ที่ดินต๎องมีหนังสือยินยอมของเจ๎าของท่ีดินให๎กํอสร๎างอาคารในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

5) 
 

กรณีที่มีการมอบอํานาจ ต๎องมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร๎อมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ๎าน 
หรือหนังสือเดินทางของผ๎ูมอบและผ๎ูรับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

6) 
 

หนังสือมอบอํานาจเจ๎าของที่ดิน (กรณีผ๎ูขออนุญาตไมํใชํเจ๎าของ
ที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

7) 
 

สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ๎านของผ๎ูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู๎รับมอบอํานาจเจ๎าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็น
เจ๎าของท่ีดิน) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  
 
 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
8) 

 
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู๎ออกแบบพร๎อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผ๎ู
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลกัษณะ 
ขนาดอยูํในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผ๎ูออกแบบพร๎อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู๎
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยูํในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

10) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

11) 
 

รายการคํานวณโครงสร๎าง พร๎อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของ
วิศวกรผ๎ูออกแบบ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

12) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผ๎ูควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยูํในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

13) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผ๎ูควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยูํในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด  

- 

 
คําธรรมเนียม   
 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   

 คําธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ / ติดตํอด๎วยตนเอง ณ 
หนํวยงาน 
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แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก   
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การแจ๎งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
กองชําง  องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
ผใูดจะรื้อถอนอาคาร ท่ีมีสํวนสูงเกิน 15                                                                   
                                                               ไ                                            ไ 
                       องถิ่น ตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู๎แจ๎งไดด๎ าเนินการแจ๎งแล๎ว เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นต๎องออกใบรับแจ๎ง
ตามแบบท่ีเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ๎งให๎แกํผู๎นั้นภายในวันท่ีได๎รับแจ๎ง ในกรณีที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่น
ตรวจพบในภายหลังวําผู๎แจ๎งได๎แจง๎ข๎อมูลหรือยื่นเอกสารไว๎ไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามทีร่ะบไุว๎ในมาตรา 39ทวิ ให๎เจ๎า
พนักงานท๎องถิ่นมีอ านาจสั่งให๎ผู๎แจ๎งมาด าเนินการ แก๎ไขให๎ถูกต๎องหรือครบถ๎วนภายใน 7วันนับแตํวันท่ีได๎รับแจ๎งค าสั่งดังกลําว 
และภายใน 120วัน นับแตํวันที่ได๎ออกใบรับแจ๎งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแตํวันท่ีเริม่การรื้อถอนอาคารตามที่ได๎แจ๎งไว๎ ถ๎า
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นได๎ตรวจพบวําการรื้อถอนอาคารทีไ่ด๎แจ๎งไว๎ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
รายการค านวณของอาคารทีไ่ด๎ยื่นไว๎ตามมาตรา 39ทวิ ไมํถูกต๎องตามบทบัญญตัิแหํงพระราชบัญญตัินี ้กฎกระทรวง หรือ
ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข๎องให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีหนังสือแจ๎งข๎อทักท๎วงให๎ผู๎
แจ๎งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว  
  
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ๎งรื้อถอนอาคาร จํายคําธรรมเนียม และรับใบรับแจ๎ง 
   

1 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

2) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ๎ง 
   

2 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

3) การพิจารณา 
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณารับรองการ
แจ๎ง และมีหนังสือแจ๎งผู๎ยื่นแจ๎งทราบ 
   

12 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 
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ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๑๕ วัน 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออก

เอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจ๎งรื้อถอนอาคารตามที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นกําหนด และกรอก
ข๎อความให๎ครบถ๎วน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งรื้อถอนอาคาร) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผ๎ูออกแบบขั้นตอนและสิ่งป้องกันวัสดุหลํนในการ     
รื้อถอนอาคาร (กรณีอาคารมลีักษณะ ขนาด อยูํในประเภทวิชาชพีควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งรื้อถอนอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทําต๎นฉบับทุกหน๎า พร๎อมเจา๎ของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา ทุกหน๎า  กรณีผ๎ูขออนุญาตไมํใชํเจ๎าของที่ดินต๎องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ๎าของท่ีดินให๎รื้อถอนอาคารในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งรื้อถอนอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรอืใบอนุญาตฯ 
ฉบับตํออายุ หรือใบอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินและประกอบกจิการ (สํวนขยาย) พร๎อม
เง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท๎าย (กรณีอาคารอยูํในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งรื้อถอนอาคาร) 

- 

7) 
 

กรณีที่มีการมอบอํานาจ ต๎องมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
พร๎อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ๎าน หรือหนังสือเดินทาง
ของผ๎ูมอบและผ๎ูรับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งรื้อถอนอาคาร) 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออก
เอกสาร 

8) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของผ๎ูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู๎รับมอบอํานาจเจ๎าของท่ีดิน (กรณีเจ๎าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎แจ๎งรื้อถอนอาคาร) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผ๎ูออกแบบพร๎อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

10) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผ๎ูควบคุมงานของวิศวกรผ๎ูควบคุมการรื้อถอนพร๎อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผ๎ูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารทีต๎่องมีวิศวกร
ควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

11) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมอืชื่อพร๎อม
กับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยํู ของสถาปนิก และวิศวกรผ๎ูออกแบบ 
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบ) 

- 

 
คําธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   

 คําธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 
 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

 

 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

72 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การสนับสนุนนํ้าอุปโภค-บริโภค 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารสวํนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสมีา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารสวํนต าบลทําหลวง        
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสมีา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
 
     ภัยแล๎ง หมายถึง ความแห๎งแล๎งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปรมิาณฝนน๎อยหรือฝนน๎อยไมํตกเป็นระยะเวลานาน
และครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกว๎าง ท าให๎เกิดการขาดแคลนน้ าดืม่ น้ าใช๎ พืชพันธุ์ไม๎ตํางๆ ขาดน้ าไมสํามารถเจริญ เติบโตได๎
ตามปกติ เกดิความเสียหายและสงํผลกระทบอยํางกว๎างขวาง รุนแรงตํอประชาชน 
     การป้องกันและบรรเทาภัยแลง๎ จะต๎องมีผู๎รับผิดชอบด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ท่ีก าหนดไว๎ในกฎหมาย ได๎แกํ เจ๎า
พนักงาน ผู๎อ านวยการท๎องถิ่น ผู๎อ านวยการอ าเภอ และผู๎อ านวยการจังหวัด เพื่อปฎิบัติการชํวยเหลือ ดังนี้ 
กรณีองค์การบริหารสํวนต าบล หมายถึง นายกองค์การบริหารสํวนต าบล และให๎ปลดัองค์การบรหิารสํวนต าบลเป็นผู๎ชํวย
ผู๎อ านวยการองค์การบริหารสํวนต าบล มีหน๎าท่ีรบัผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารสํวน
ต าบล 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับแจ๎งความประสงค์ขอรับการสนบัสนุน 
 

5 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 

45 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
 
 

ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๗ วัน 
 
 
 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

73 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 

1) 
 

๑. . แบบฟอร๑มคําร๎อง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 

- 

 
คําธรรมเนียม 
 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

1) ไมํมี   คําธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ 
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ / ติดตํอด๎วยตนเอง ณ 
หนํวยงาน 
 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก 
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

แบบคําขอรับการสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

74 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

แบบคําขอรับการสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค 

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

 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค 

เรียน นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง 

 ข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................อายุ.... .........ปี 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี........................................................................ที่อยูํเลขท่ี ...... ...... หมูํ.................. 

หมูํบ๎าน....................................................ตรอก/ซอย...................................................ต าบล.. ............................. 

อ าเภอ........................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์...................... 

โทรศัพท์ที่สามารถติดตํอได๎เบอร์บ๎าน......................................................... เบอร์มือถือ...................................... 

เบอร์แฟกซ์...................................................................... 

มีความประสงค์ท่ีจะขอรับการสนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค ตํอ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง มี
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา  ข๎อความข๎างต๎นตามที่ข๎าพเจ๎าได๎ร๎องเรียนนั้น เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

(ลงชื่อ) ........................................................ผู๎เขียนค าขอ (ลงชื่อ)..................................................ผู๎รับเรื่อง 

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

 

 

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

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



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

75 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การชํวยเหลือสาธารณภัย 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารสวํนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสมีา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารสวํนต าบลทําหลวง        
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสมีา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
 

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ เพื่อชํวยเหลือผูป๎ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. หลักเกณฑ์การใช๎จํายเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ 
๓. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตปิลีกยํอยเกี่ยวกับการให๎ความชํวยเหลือด๎านการเกษตร ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.

๒๕๕๒ 
๔. ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือ

ผู๎ประสบภยักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับแจ๎งความประสงค์ขอรับการสนบัสนุน 
 

5 นาที องค์การบริหารสํวนต าบล
ทําหลวง อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 

4 วันท าการ องค์การบริหารสํวนต าบล
ทําหลวง อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๔ วัน 
ระยะเวลาที่ปรับลดในการดําเนินการรวม : ๓๐ นาที 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
1) 

 
๑. . แบบฟอร๑มคําร๎อง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 

- 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

76 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คําธรรมเนียม  
 

ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 
1) ไมํมี   คําธรรมเนียม 0 บาท 

 
 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 

ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 
1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ / ติดตํอด๎วยตนเอง ณ 

หนํวยงาน 
 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก  
 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

แบบคําขอรับการชํวยเหลือสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

77 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

แบบคําขอรับการชํวยเหลือสาธารณภัย 

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

เรื่อง ขอรับการชํวยเหลือสาธารณภัย 

เรียน นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง 

 ข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................อายุ.... .........ปี 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี........................................................................ที่อยูํเลขท่ี ...... ...... หมูํ.................. 

หมูํบ๎าน....................................................ตรอก/ซอย...................................................ต าบล.. ............................. 

อ าเภอ........................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์...................... 

โทรศัพท์ที่สามารถติดตํอได๎เบอร์บ๎าน......................................................... เบอร์มือถือ...................................... 

เบอร์แฟกซ์...................................................................... 

มีความประสงค์ท่ีจะขอรับการชํวยเหลือสาธารณภัย ตํอ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง  

มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา  ข๎อความข๎างต๎นตามที่ข๎าพเจ๎าได๎ร๎องเรียนนั้น เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

(ลงชื่อ) ........................................................ผู๎เขียนค าขอ (ลงชื่อ)..................................................ผู๎รับเรื่อง 

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

 

 

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

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



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 

78 คู่มือส าหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การรับแจ๎งเรื่องราวร๎องทุกข๑ 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารสวํนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสมีา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารสวํนต าบลทําหลวง        
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสมีา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
 
ด๎วยรัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร๎างสังคมอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน เพื่อน าไปสูํเสถียรภาพและประโยชน์สุข โดยใช๎หลักธรร
มาภิบาลที่สํงเสริมใหภ๎าคประชาชนเข๎ามามสีํวนรํวม โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเปิดโอกาสให๎ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร๎อง
ทุกข์ การแจ๎งเบาะแส การประท าผิดกฎหมาย และเสนอข๎อคิดเห็น ค าติชม ไดโ๎ดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย โดยภาครัฐมี
หน๎าท่ีต๎องด าเนินการชํวยเหลือประชาชนผู๎เดือดร๎อนให๎เป็นไปด๎วยความเสมอภาค โปรํงใส และเป็นธรรม 
     เพื่อเปิดโอกาสให๎ประชาชนไดร๎๎องเรียนร๎องทุกข์เพื่อแก๎ไขปญัหาความเดือดร๎อนของประชาชนผู๎ประสบปัญหาหรือพบเห็น
การกระท าทุจริต การเรียกรับเงินของข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่รัฐ 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. รับแจ๎งเรื่องราวร๎องทุกข์ 
 

5 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

2. ส ารวจ  ตรวจสอบข๎อเท็จจริง 
 

2 วันท าการ องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

3. แจ๎งตอบการผลด าเนินการใหผ๎ูร๎๎องเรียนทราบ  ภายใน  7  วัน 
  

5 วันท าการ องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
 
 

ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๗ วัน 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
1) 

 
๑. . แบบฟอร๑มคําร๎อง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 

- 

 
คําธรรมเนียม  
 

ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 
1) ไมํมี   คําธรรมเนียม 0 บาท 

 
 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 

ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 
1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ / ติดตํอด๎วยตนเอง ณ 

หนํวยงาน 
 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก  
 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

แบบคําขอรับการร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ 
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แบบคําขอรับการร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ 

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

 

เรื่อง ขอร๎องเรียนเกี่ยวกับเรื่อง................................................................................  

เรียน นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง 

 ข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................อายุ.... .........ปี 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี........................................................................ที่อยูํเลขท่ี ...... ...... หมูํ.................. 

หมูํบ๎าน....................................................ตรอก/ซอย...................................................ต าบล...............................  

อ าเภอ........................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์...................... 

โทรศัพท์ที่สามารถติดตํอได๎เบอร์บ๎าน......................................................... เบอร์มือถือ..................... ................. 

เบอร์แฟกซ์...................................................................... 

มีความประสงค์ท่ีจะร๎องเรียน ตํอ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา  ข๎อความข๎างต๎นตามที่ข๎าพเจ๎าได๎ร๎องเรียนนั้น เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

(ลงชื่อ) ........................................................ผู๎เขียนค าขอ (ลงชื่อ)..................................................ผู๎รับเรื่อง 

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

 

 

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

         (...........................................................)               (...........................................................) 
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คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุ 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํวนสวัสดิการสังคม  องค์การบรหิารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัด
นครราชสมีา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
สํวนสวัสดิการสังคม  องค์การบรหิารสํวนต าบลทําหลวง   
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสมีา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2552 
ก าหนดให๎ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให๎ผู๎ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบรูณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบตัิ
ครบถ๎วนมาลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายดุ๎วยตนเองตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ตนมีภูมลิ าเนา ณ 
ส านักงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือสถานท่ีที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนด 
หลักเกณฑ ์
    1.มีสัญชาตไิทย 
    2.มีภูมลิ าเนาอยูํในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามทะเบยีนบ๎าน 
    3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได๎ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    4.ไมํเป็นผู๎ได๎รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหนํวยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎แกํ 
ผู๎รับบ านาญ เบี้ยหวดับ านาญพเิศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกนั ผู๎สูงอายุท่ีอยูํในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎ไดร๎ับเงินเดอืน คําตอบแทน รายได๎ประจ า หรือผลประโยชน์อยํางอ่ืนท่ีรัฐหรือองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจัดให๎เป็นประจ า ยกเว๎นผูพ๎ิการและผู๎ป่วยเอดสต์ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 
    ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส๎ูงอายุ ผู๎สูงอายจุะต๎องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุโดย
วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตํอไปนี ้
       1.รับเงินสดด๎วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบคุคลทีไ่ด๎รบัมอบอ านาจจากผู๎มสีิทธิ 
       2.โอนเงินเข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู๎มีสิทธิ หรือโอนเงนิเข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได๎รับมอบอ านาจ
จากผู๎มสีิทธิ 
วิธีการ 
     1.ผู๎ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุในปีงบประมาณถดัไป ยื่นค าขอตามแบบพร๎อมเอกสารหลักฐานตํอองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประกาศก าหนดด๎วยตนเอง หรือมอบอ านาจให๎ผู๎อื่น
ด าเนินการได ๎
     2.กรณีผูส๎ูงอายุท่ีได๎รับเงินเบีย้ยังชีพผู๎สูงอายุจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในปีงบประมาณที่ผํานมา ให๎ถือวําเป็นผู๎ได๎
ลงทะเบียน และยื่นค าขอรบัเบี้ยยงัชีพผู๎สูงอายุตามระเบียบนี้แล๎ว 
     3.กรณีผูส๎ูงอายุท่ีมีสิทธิไดร๎ับเบี้ยยังชีพย๎ายที่อยูํ และยังประสงคจ์ะรับเงินเบีย้ยังชีพผู๎สูงอายุ ต๎องไปแจ๎งตํอองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นแหํงใหมํท่ีตน  ย๎ายไป 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู๎ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผูส๎งูอายุ ในปีงบประมาณถดัไป          
หรือผู๎รบัมอบอ านาจ ยื่นค าขอพรอ๎มเอกสารหลักฐาน และเจา๎หน๎าที่
ตรวจสอบค าร๎องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ   

20 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให ๎
ผู๎ขอลงทะเบียนหรือผูร๎ับมอบอ านาจ 
   

10 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 

ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๓๐ นาที 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให๎โดยหนํวยงานของรัฐที่มีรปูถําย
พร๎อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

2) 
 

ทะเบียนบ๎านพร๎อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร๎อมสาํเนา (กรณีที่ผ๎ูขอรับเงินเบ้ียยังชีพ ผ๎ู
ประสงค๑ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุประสงค๑ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุ
ผํานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

4) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอาํนาจให๎ดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  

- 

5) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให๎โดยหนํวยงานของรัฐที่มีรปูถําย
พร๎อมสําเนาของผ๎ูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให๎ดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร๎อมสาํเนาของผ๎ูรับมอบอํานาจ (กรณีผ๎ูขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผ๎ูประสงค๑ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุประสงค๑ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผ๎ูสูงอายุผํานธนาคารของผ๎ูรับมอบอํานาจ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 
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คําธรรมเนียม 
 

ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 
ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ 
 

ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 
1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 
 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก 
 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 
ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํวนสวัสดิการสังคม  องค์การบรหิารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัด
นครราชสมีา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
สํวนสวัสดิการสังคม  องค์การบรหิารสํวนต าบลทําหลวง   
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสมีา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2553 ก าหนดให๎ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให๎คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบี้ยความพิการใน
ปีงบประมาณถัดไป ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ตนมีภมูิล าเนา หรือสถานท่ีที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนด 
หลักเกณฑ ์
     ผู๎มีสิทธิจะได๎รับเงินเบีย้ความพิการ ต๎องเป็นผู๎มคีุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม ดังตํอไปนี้ 
 1. มีสญัชาติไทย 
 2. มีภูมลิ าเนาอยูํในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามทะเบียนบา๎น 
 3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการคณุภาพชีวิตคนพิการ 
 4.ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
ในการยื่นค าขอลงทะเบยีนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู๎ดูแลคนพิการจะต๎องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความ
พิการโดยรับเงินสดด๎วยตนเอง หรอืโอนเงินเข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู๎ดูแลคนพิการ ผู๎แทนโดยชอบธรรม 
ผู๎พิทักษ์ ผู๎อนุบาล แล๎วแตํกรณ ี
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู๎เยาว์ซึ่งมีผูแ๎ทนโดยชอบ คนเสมือนไร๎ความสามารถหรือคนไรค๎วามสามารถ ให๎ผู๎แทนโดยชอบธรรม 
ผู๎พิทักษ์ หรือผู๎อนุบาล แล๎วแตํกรณี ยื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู๎แทนดังกลําว 
วิธีการ 
    1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให๎คนพิการ หรือผู๎ดูแลคนพิการ ผู๎แทนโดยชอบธรรม  
ผู๎พิทักษ์ ผู๎อนุบาล แล๎วแตํกรณี ยืน่ค าขอตามแบบพร๎อมเอกสารหลกัฐานตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นณ สถานท่ีและภายใน
ระยะเวลา ท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประกาศก าหนด 
    2.กรณีคนพิการทีไ่ดร๎ับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในปีงบประมาณที่ผํานมา ให๎ถือวําเป็นผู๎ได๎
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล๎ว 
    3. กรณีคนพิการที่มสีิทธิได๎รับเบี้ยความพิการไดย๎๎ายที่อยูํ และยงัประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต๎องไปแจ๎งตํอ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงใหมํท่ีตนย๎ายไป 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู๎ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป                 
หรือผู๎รบัมอบอ านาจ ยื่นค าขอ พรอ๎มเอกสารหลักฐาน และเจา๎หน๎าที่
ตรวจสอบค าร๎องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 
   

20 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
2) การพิจารณา 

ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยืน่ค าขอลงทะเบียนใหผ๎ู๎ขอลงทะเบยีน 
   

10 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
 

 
ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๓๐ นาที 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวําด๎วย การสํงเสริมการคุณภาพชีวิตคน
พิการพร๎อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

2) 
 

ทะเบียนบ๎านพร๎อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร๎อมสําเนา (กรณีที่ผ๎ูขอรับเงินเบ้ียความพิการ
ประสงค๑ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุผํานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนํวยงานของรัฐท่ีมีรูปถําย
พร๎อมสําเนาของผ๎ูดูแลคนพิการ ผ๎ูแทนโดยชอบธรรม ผ๎ูพิทักษ๑ ผ๎ูอนุบาล 
แล๎วแตํกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร๎อมสําเนาของผ๎ูดูแลคนพิการ ผ๎ูแทนโดยชอบ
ธรรม ผ๎ูพิทักษ๑ ผ๎ูอนุบาล แล๎วแตํกรณี (กรณีที่คนพิการเป็นผ๎ูเยาว๑ซ่ึงมีผ๎ูแทน
โดยชอบ คนเสมือนไร๎ความสามารถ หรือคนไร๎ความสามารถ ให๎ผ๎ูแทนโดย
ชอบธรรม ผ๎ูพิทักษ๑ หรือผู๎อนุบาล แล๎วแตํกรณีการยื่นคําขอแทนต๎องแสดง
หลักฐานการเป็นผ๎ูแทนดังกลําว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  

- 
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คําธรรมเนียม 
 

ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 
ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ 
 

ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 
1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 
 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก 
 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 
ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การขอรับการสงเคราะห๑ผ๎ูป่วยเอดส๑ 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํวนสวัสดิการสังคม  องค์การบรหิารสํวนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัด
นครราชสมีา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
สํวนสวสัดิการสังคม  องค์การบรหิารสํวนต าบลทําหลวง   
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสมีา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ก าหนดให๎ผู๎ป่วยเอดส์ทีม่ีคุณสมบตัิครบถ๎วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให๎ยื่นค าขอตํอผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นที่ตนมีผู๎ล าเนาอยูํ กรณไีมสํามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด๎วยตนเองได๎จะมอบอ านาจให๎ผู๎อุปการะมา
ด าเนินการกไ็ด ๎
หลักเกณฑ ์
     ผู๎มีสิทธิจะได๎รับเงินสงเคราะหต์๎องเป็นผู๎มีคณุสมบัติและไมํมลีักษณะต๎องห๎าม ดังตํอไปนี้ 
1. เป็นผู๎ป่วยเอดส์ที่แพทย์ไดร๎ับรองและท าการวินิจฉัยแล๎ว 
2. มีภูมิล าเนาอยูํในเขตพื้นท่ีองคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3. มีรายได๎ไมเํพียงพอแกํการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู๎อุปการะเลี้ยงดู หรือไมสํามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได๎ใน
การขอรับการสงเคราะหผ์ู๎ป่วยเอดส์ ผู๎ป่วยเอดส์ทีไ่ด๎รับความเดือดรอ๎นกวํา หรือผู๎ที่มีปัญหาซ้ าซ๎อน หรือผู๎ที่อยูํอาศัย      อยูํ
ในพืน้ท่ีหํางไกลทุรกันดารยากตํอการเข๎าถึงบริการของรัฐเป็นผูไ๎ดร๎บัการพิจารณากํอน 
วิธีการ 
    1. ผู๎ป่วยเอดส์ ยื่นค าขอตามแบบพร๎อมเอกสารหลักฐานตํอองคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ด๎วยตนเองหรือ มอบอ านาจให๎ผู๎อุปการะมาด าเนินการกไ็ด ๎
    2. ผู๎ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยูํ คณุสมบัติวําสมควรไดร๎ับการสงเคราะห์หรือไมํ โดยพิจารณาจากความ
เดือดร๎อน เป็นผู๎ที่มีปญัหาซ้ าซ๎อน หรือเป็นผู๎ที่อยูํอาศัยอยูํในพ้ืนท่ีหํางไกลทุรกันดารยากตํอการเข๎าถึงบริการของรัฐ 
    3.กรณีผูป๎่วยเอดส์ที่ได๎รับเบีย้ยังชีพย๎ายที่อยูํ ถือวําขาดคุณสมบตัิตามนัยแหํงระเบียบ ต๎องไปยื่นความประสงค์ตํอองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงใหมํท่ีตนย๎ายไปเพื่อพิจารณาใหม ํ  
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู๎ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผูร๎ับมอบอ านาจ ยื่นค าขอ     
พร๎อมเอกสารหลักฐาน และเจ๎าหน๎าท่ีตรวจสอบค าร๎องขอลงทะเบียน 
และเอกสารหลักฐานประกอบ 
   

45 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยูํ และคณุสมบัต ิ
   

15 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

3) การพิจารณา 
ตรวจสภาพความเป็นอยูํและคณุสมบัติของผู๎ที่ประสงค์รับการ
สงเคราะห ์
   

3 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

๔) การพิจารณา 
จัดท าทะเบียนประวัติพร๎อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อ
เสนอผู๎บริหารพจิารณา 
   

2 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

๕) การพิจารณา 
พิจารณาอนุมัต ิ
  

7 วัน องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 

 
ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๑๓ วัน 
ระยะเวลาที่ปรับลดในการดําเนินการรวม : ๖๐ นาที 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให๎โดยหนํวยงานของรัฐที่มีรปูถําย
พร๎อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  
 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ๎านพร๎อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  
 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร๎อมสําเนา (กรณีที่ผ๎ูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผ๎ู
ประสงค๑ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุประสงค๑ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุ
ผํานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  
 
 
 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
4) 

 
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอาํนาจให๎ดําเนินการแทน)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  
 

- 

5) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให๎โดยหนํวยงานของรัฐ ที่มีรูป
ถํายพร๎อมสําเนาของผ๎ูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให๎ดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  
 

- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร๎อมสําเนาของผ๎ูรับมอบอํานาจ (กรณีที่ผ๎ูขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผ๎ูประสงค๑ขอรับเงนิเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุประสงค๑ขอรบัเงินเบ้ียยัง
ชีพผ๎ูสูงอายุผํานธนาคารของผ๎ูรบัมอบอํานาจ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  
 

- 

 
คําธรรมเนียม   
 

ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 
ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ   
 

ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 
1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

 
 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก   
 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 
ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การจดทะเบียนพาณิชย๑ (ต้ังใหมํ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย๑ พ.ศ. 2499 กรณีผ๎ูขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารสวํนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสมีา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารสวํนต าบลทําหลวง      
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสมีา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
 

1. ผู๎ประกอบพาณิชยกิจต๎องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแตํวันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
2. ผู๎ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบยีนพาณิชยด์๎วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให๎ผู๎อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได๎ 
3. ให๎ผู๎ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ๎าของกิจการ เป็นผูล๎งลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
ค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได๎จากพนักงานเจ๎าหนา๎ที่ หรือดาวน์โหลดจาก 
www.dbd.go.th 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคูํมือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแตํเจ๎าหน๎าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ๎วนตามที่ระบไุว๎ในคูํมือ
ประชาชนเรียบร๎อยแล๎ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไมํครบถ๎วน และ/หรือมีความบกพรํองไมํสมบูรณ์ เป็นเหตุ
ให๎ไมํสามารถพิจารณาได๎ เจ๎าหน๎าที่จะจัดท าบันทึกความบกพรํองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานที่ต๎องยื่นเพิ่มเตมิ 
โดยผู๎ยื่นค าขอจะต๎องด าเนินการแก๎ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทกึดังกลําว มิเชํนนั้นจะถือ
วําผู๎ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ๎าหน๎าท่ีและผูย๎ื่นค าขอหรือผู๎ได๎รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกลําว และจะมอบส าเนา
บันทึกความพรํองดังกลําวให๎ผูย๎ื่นค าขอหรือผูไ๎ด๎รับมอบอ านาจไวเ๎ปน็หลักฐาน 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ๎งผล 
 

30 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ๎าหน๎าท่ีการเงินรับช าระคําธรรมเนียม 
 

5 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

๓) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ๎าหน๎าท่ีบันทึกข๎อมูลเข๎าระบบ/จัดเตรยีม
ใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
 

15 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
๔) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ใหผ๎ูย๎ื่น
ค าขอ 
 

10 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๖๐ นาที 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอจดทะเบียนพาณิชย๑ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ   

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนังสือให๎ความยินยอมให๎ใช๎สถานที่ตั้งส านักงานแหํงใหญํ โดยใหเ๎จ๎าของร๎าน
หรือเจ๎าของกรรมสิทธ์ิลงนาม และให๎มีพยานลงช่ือรับรองอยํางน๎อย 1 คน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า 

4) 
 

ส าเนาทะเบียนบ๎านที่แสดงให๎เห็นวําผู๎ให๎ความยินยอมเป็นเจ๎าบ๎านหรือส าเนา
สัญญาเชําโดยมผีู๎ให๎ความยินยอมเป็นผู๎เชํา หรือเอกสารสิทธ์ิอยํางอื่นที่ผู๎เป็น
เจ๎าของกรรมสิทธ์ิเป็นผู๎ใหค๎วามยนิยอม พร๎อมลงนามรับรองส าเนาถูกต๎อง 

กรมการปกครอง 

5) 
 

แผนที่แสดงสถานท่ีซึ่งใช๎ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีส าคัญบริเวณใกล๎เคยีง
โดยสังเขป พร๎อมลงนามรับรองเอกสาร 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ๎าม)ี พร๎อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท - 

7) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู๎รับมอบอ านาจ (ถ๎ามี) พร๎อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต๎อง 

กรมการปกครอง 

๘) ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสอืรับรองให๎เป็นผู๎จ าหนํายหรือให๎เชําสินค๎า
ดังกลําวจากเจา๎ของลิขสิทธิ์ของสนิค๎าท่ีขายหรือให๎เชํา หรือ ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากตาํงประเทศ 
พร๎อมลงนามรับรองส าเนาถูกต๎อง 

 

๙) หนังสือช้ีแจงข๎อเท็จจริงของแหลํงที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจ านวน
เงินทุน หรือ อาจมาพบเจ๎าหน๎าท่ีเพื่อท าบันทึกถ๎อยค าเกี่ยวกับข๎อเท็จจริงของ
แหลํงที่มาของเงินทุนพร๎อมแสดงหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนก็ได ๎

 

 
คําธรรมเนียม  
 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

1) คําธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)  คําธรรมเนียม ๕0 บาท  
2) คําธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)  คําธรรมเนียม 30 บาท  
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ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 
 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก  
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

๑) แบบค าขอจดจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกทะเบียนพาณิชย ์
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คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การจดทะเบียนพาณิชย๑ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย๑ พ.ศ. 2499 กรณีผ๎ูขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารสวํนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสมีา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารสวํนต าบลทําหลวง      
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสมีา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ เง่ือนไข (ถ๎ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู๎ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได๎จดทะเบียนไว๎แล๎ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ท่ีได๎จดทะเบียนไว๎จะต๎องยื่นค าขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตํวันท่ีไดม๎ีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
2. ผู๎ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบยีนพาณิชยด์๎วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให๎ผู๎อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได๎ 
3. ให๎ผู๎ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ๎าของกิจการ เป็นผูล๎งลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
ค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได๎จากพนักงานเจ๎าหนา๎ที่ หรือดาวน์โหลดจาก 
www.dbd.go.th 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคูํมือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแตํเจ๎าหน๎าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ๎วนตามที่ระบไุว๎ในคูํมือ
ประชาชนเรียบร๎อยแล๎ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไมํครบถ๎วน และ/หรือมีความบกพรํองไมํสมบูรณ์ เป็นเหตุ
ให๎ไมํสามารถพิจารณาได๎ เจ๎าหน๎าที่จะจัดท าบันทึกความบกพรํองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานที่ต๎องยื่นเพิ่มเตมิ 
โดยผู๎ยื่นค าขอจะต๎องด าเนินการแก๎ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทกึดังกลําว มิเชํนนั้นจะถือ
วําผู๎ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ๎าหน๎าท่ีและผูย๎ื่นค าขอหรือผู๎ได๎รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกลําว และจะมอบส าเนา
บันทึกความพรํองดังกลําวให๎ผูย๎ื่นค าขอหรือผูไ๎ด๎รับมอบอ านาจไวเ๎ปน็หลักฐาน 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ๎งผล 
   

30 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา  

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ๎าหน๎าท่ีการเงินรับช าระคําธรรมเนียม 
   

5 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
๓) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ๎าหน๎าท่ีบันทึกข๎อมูลเข๎าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
  

15 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

๔) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ใหผ๎ูย๎ื่น
ค าขอ 
   

10 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 

 
ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๖๐ นาที 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 

1) 
 

คําขอจดทะเบียนพาณิชย๑ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู๎ประกอบพาณิชยกิจ พร๎อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต๎อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบ๎าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ประกอบพาณิชยกิจ พร๎อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต๎อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

(ต๎นฉบับ) หนังสือให๎ความยินยอมให๎ใช๎สถานที่ต้ังสํานักงานแหํงใหญํ โดยให๎
เจ๎าของร๎านหรือเจ๎าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให๎มีพยานลงชื่อรับรองอยําง
น๎อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูป๎ระกอบพาณิชยกิจมิได๎เป็นเจ๎าบ๎าน ) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบียนบ๎านที่แสดงให๎เห็นวําผ๎ูให๎ความยินยอมเป็นเจ๎าบ๎านหรือสําเนา
สัญญาเชําโดยมีผ๎ูให๎ความยินยอมเป็นผ๎ูเชํา หรือเอกสารสิทธิ์อยํางอื่นที่ผ๎ูเป็น
เจ๎าของกรรมสิทธิ์เป็นผ๎ูให๎ความยินยอม พร๎อมลงนามรับรองสําเนาถูกต๎อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูป๎ระกอบพาณิชยกิจมิได๎เป็นเจ๎าบ๎าน) 
 
 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
6) 

 
แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช๎ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณ
ใกล๎เคียงโดยสังเขป พร๎อมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถ๎าม)ี พร๎อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ    
 
 

- 

8) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผ๎ูรับมอบอํานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต๎อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ  

กรมการปกครอง 

9) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย๑ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า 

 
คําธรรมเนียม  
 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อย

ละ) 
1) คําธรรมเนียม (ครั้งละ)   คําธรรมเนียม 20 บาท 

  
2) คําธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

   
 คําธรรมเนียม 30 บาท  
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ 
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 
 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก 
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

1) แบบค าขอจดจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกทะเบียนพาณิชย ์
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คูํมือสําหรับประชาชน   
 

งานที่ให๎บริการ 
 

การจดทะเบียนพาณิชย๑ (เลิกประกอบพาณิชยกจิ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย๑ พ.ศ. 
2499 กรณีผ๎ูขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารสวํนต าบลทําหลวง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสมีา 

 
ขอบเขตการให๎บริการ 
 

สถานที่ ชํองทางการให๎บริการ ระยะเวลาเปิดให๎บริการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารสวํนต าบลทําหลวง      
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสมีา 
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว๎นวันหยุดราชการที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต ํ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
 

1. ผู๎ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว๎ ตํอมาได๎เลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมด จะโดยเหตใุดก็ตาม เชํน ขาดทุน 
ไมํประสงค์จะประกอบการค๎าตํอไป เจ๎าของสถานท่ีเรียกห๎องคืนเพราะหมดสัญญาเชํา หรือเลิกห๎างหุ๎นสํวนบริษัท ให๎ยื่นค าขอ
จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแตํวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  
(มาตรา 13) 
2. กรณีผู๎ประกอบพาณิชยกจิมีเหตุขัดข๎องไมสํามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด๎วยตนเอง เชํน วิกลจริต ตาย สาบสญู เป็นต๎น 
ให๎ผู๎ที่มีสํวนได๎เสียตามกฎหมาย เชํน สามี ภริยา บดิา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู๎
ประกอบพาณิชยกิจนั้นได๎ โดยใหผ๎ู๎มีสํวนไดเ๎สียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนเลิก พรอ๎มแนบเอกสารหลักฐาน
การที่ผู๎ประกอบพาณิชยกิจไมสํามารถมายื่นค าขอจดทะเบยีนไดด๎๎วยตนเอง เชํน ใบมรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต๎น 
3. ผู๎ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบยีนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดด๎๎วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให๎ผู๎อื่นยื่นแทนก็ได๎ 
4.ให๎ผู๎ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ๎าของกิจการหรือผูม๎ีสํวนได๎เสีย (แล๎วแตํกรณ)ี เป็นผู๎ลงลายมือช่ือรบัรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได๎จากพนักงานเจ๎าหนา๎ที่ หรือดาวน์โหลดจาก 
www.dbd.go.th 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคูํมือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแตํเจ๎าหน๎าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ๎วนตามที่ระบไุว๎ในคูํมือ
ประชาชนเรียบร๎อยแล๎ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไมํครบถ๎วน และ/หรือมีความบกพรํองไมํสมบูรณ์ เป็นเหตุ
ให๎ไมํสามารถพิจารณาได๎ เจ๎าหน๎าที่จะจัดท าบันทึกความบกพรํองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานที่ต๎องยื่นเพิ่มเตมิ 
โดยผู๎ยื่นค าขอจะต๎องด าเนินการแก๎ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทกึดังกลําว มิเชํนนั้นจะถือ
วําผู๎ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ๎าหน๎าท่ีและผูย๎ื่นค าขอหรือผู๎ได๎รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกลําว และจะมอบส าเนา
บันทึกความพรํองดังกลําวให๎ผูย๎ื่นค าขอหรือผูไ๎ด๎รับมอบอ านาจไวเ๎ปน็หลักฐาน 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บรกิาร 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ๎งผล 
   

30 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สํวนที่รับผิดชอบ 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ๎าหน๎าท่ีการเงินรับช าระคําธรรมเนียม 
   

5 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

๓) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ๎าหน๎าท่ีบันทึกข๎อมูลเข๎าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 
  

15 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
๔) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ใหผ๎ูย๎ื่น
ค าขอ 
   

10 นาที องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําหลวง 

อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา 

 
ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๖๐ นาที 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอจดทะเบียนพาณิชย๑ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู๎ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาทท่ียื่นค า
ขอแทน พร๎อมลงนามรับรองส าเนาถูกต๎อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย๑ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า 

4) 
 

สําเนาใบมรณบัตรของผ๎ูประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแกกํรรม) โดยให๎
ทายาทท่ียื่นคําขอเป็นผ๎ูลงนามรับรองสําเนาถูกต๎อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ  

กรมการปกครอง 

5) 
 

สําเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผ๎ูลงชื่อแทนผ๎ูประกอบพาณิชยกิจ
ซ่ึงถึงแกํกรรม พร๎อมลงนามรับรองสําเนาถูกต๎อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ  

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถ๎าม)ี พร๎อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ  

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) หนํวยงานภาครัฐผ๎ูออกเอกสาร 
7) 

 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผ๎ูรับมอบอํานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต๎อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ  

กรมการปกครอง 

 
 
คําธรรมเนียม  
 
ลําดับ รายละเอียดคําธรรมเนียม คําธรรมเนียม (บาท / ร๎อยละ) 

1) คําธรรมเนียมการจดยกเลิกทะเบียน (ครั้งละ) 
  

 คําธรรมเนียม 20 บาท 
 

2) คําธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
   

 คําธรรมเนียม 30 บาท  
 

 
ชํองทางการร๎องเรียน แนะนําบริการ  
 
ลําดับ ชํองทางการร๎องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลทําหลวง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา โทร ๐๔๔ ๔๘๒๕๐๐ 
 

 
แบบฟอร๑ม ตัวอยํางและคูํมือการกรอก  
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร๑ม 

1) แบบค าขอจดจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกทะเบียนพาณิชย ์
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