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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับนักเรยีนเข้ำเรยีนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน:การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:รับแจ้ง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาติพ.ศ. 2542 

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศกึษาพ.ศ. 

2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใน

สถานศกึษาสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 27/05/2558 09:19  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ใหบ้ริกำร องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศกึษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าศึกษา

ในระดับชั้นอนุบาลศกึษาปีที่ 1 จะรับเด็กที่มอีายุย่างเข้าปีที่ 4 (กรณีจัดการศกึษาอนุบาล 3 ปี) หรอืจะรับเด็กที่มี

อายุย่างเข้าปีที่ 5 (กรณีจัดการศกึษาอนุบาล 2 ป)ี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทุกคน

โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มเีด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวนที่ก าหนดองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้แตห่ากกรณีที่มเีด็กมาสมัครเรียนเกินกว่า

จ านวนที่ก าหนดให้ใชว้ิธีการจับฉลากหรอืการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามที่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นจะประกาศก าหนด 

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มอีายุถึงเกณฑก์ารศกึษาก่อนประถมศึกษาและประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศกึษาปิดไว้ณส านักงานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและ

สถานศกึษาพร้อมทั้งมหีนังสือแจง้ให้ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศกึษาที่เด็กจะเข้า

เรียน 1 ปี 

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศกึษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้

ผูป้กครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูป้กครองยื่นเอกสาร

หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง

เด็ก 

เข้าเรียนในสถานศกึษา

ตามวันเวลาและสถานที่ที่

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 
 

1 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

1 วันสถานที่รับ

สมัครตามแตล่ะ

สถานศกึษา

ประกาศก าหนด 

(ระบุระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบคือ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

2) 
การพิจารณา 
 

การพิจารณารับเด็กเข้า

เรียน 

7 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 7 วันนับ
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 จากวันปิดรับ

สมัคร (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบคือ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 8 วัน 

 

14. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

สูติบัตรนักเรียน

ผูส้มัคร 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรอื

ผูป้กครองของ

นักเรียนลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

2) 

ทะเบียนบ้านของ

นักเรียนบิดา

มารดาหรอื

ผูป้กครอง 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรอื

ผูป้กครองของ

นักเรียนลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

3) 

ใบเปลี่ยนชื่อ 

(กรณีมีการ

เปลี่ยนชื่อ) 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

รูปถ่ายของ

นักเรียนผู้สมัคร

ขนาดตามที่

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหรือ

สถานศกึษา

ก าหนด 

- 3 0 ฉบับ - 

5) 

กรณีไม่มสีูติบัตร - 0 0 ฉบับ (กรณีไม่มสีูติบัตร

ให้ใชเ้อกสาร

ดังตอ่ไปนีแ้ทน 

(1) หนังสือ

รับรองการเกิด

หรอืหลักฐานที่

ทางราชการออก

ให้ในลักษณะ

เดียวกัน 

(2) หากไม่มี

เอกสารตาม (1) 

ให้บิดามารดา

หรอืผูป้กครองท า

บันทึกแจ้งประวัติ

บุคคลตาม

แบบฟอร์มที่ทาง

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ก าหนด 
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มขี้อมูลคา่ธรรมเนียม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ 

1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หนา้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

 

 

19. หมำยเหตุ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณชิย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณชิย์พ.ศ. 2499 กรณผีู้

ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

20. ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณชิย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจด

ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

21. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

22. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

23. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:จดทะเบียน  

24. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 

2499 

2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแหง่

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส านักงานทะเบียนพาณชิย์แตง่ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณชิย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 

2555   

9) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื่องก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 

25. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

26. พื้นที่ให้บรกิำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
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27. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0นาที 

28. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

29. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 01  

30. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

2) สถำนที่ให้บรกิำรจังหวัดอื่นติดตอ่ 

(1) ส านักงานเทศบาล 

โทรศัพท์ : ติดตอ่เทศบาล 

(2) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  

โทรศัพท์ : ติดตอ่อบต.  

(3) เมืองพัทยา 

โทรศัพท์ : 038-253154 

(สถานประกอบการแหง่ใหญ่ตั้งอยู่ในพืน้ที่รับผดิชอบของเทศบาลหรอือบต.หรอืเมืองพัทยาให้ไปเทศบาล

หรอือบต.หรอืเมืองพัทยานั้น)/ติดตอ่ด้วยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

31. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแตว่ันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร
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ประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรอืหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจา้หนา้ที่หรอืดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ     ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่

ระบุไว้ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแลว้ทั้งนีใ้นกรณีที่ค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรอืมีความบกพร่อง

ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจา้หนา้ที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอหรอืผู้ได้รับ

มอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพรอ่งดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรอืผูไ้ด้รับมอบ

อ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

32. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจ

พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด

ทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึก

ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม

ใบส าคัญการจดทะเบียน/

หนังสือรับรอง/ส าเนา

เอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณชิย์ให้ผูย้ื่นค า

ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 60 นาที 
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33. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

34. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

2) 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

ค าขอจด

ทะเบียนพาณชิย์ 

(แบบทพ.) 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือใหค้วาม

ยินยอมใหใ้ช้

สถานที่ตั้ง

ส านักงานแห่ง

ใหญ่โดยให้

เจ้าของร้านหรอื

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ลง

นามและให้มี

พยานลงชื่อ

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

รับรองอย่าง

น้อย 1 คน 

3) 

ส าเนาทะเบียน

บ้านที่แสดงให้

เห็นว่าผูใ้หค้วาม

ยินยอมเป็นเจ้า

บ้านหรอืส าเนา

สัญญาเช่าโดยมี

ผูใ้ห้ความ

ยินยอมเป็นผู้เช่า

หรอืเอกสาร

สิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้

เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์เป็น

ผูใ้ห้ความ

ยินยอมพร้อมลง

นามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 

4) 

แผนที่แสดง

สถานที่ซึ่งใช้

ประกอบ

พาณชิยกิจและ

สถานที่ส าคัญ

บริเวณใกล้เคียง

โดยสังเขปพร้อม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 
หนังสือมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) 

- 1 0 ฉบับ - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 

บาท 

6) 

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนของ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 

ส าเนาหนังสอื

อนุญาตหรอื

หนังสือรับรอง

ให้เป็นผู้จ าหนา่ย

หรอืให้เช่าสินค้า

ดังกล่าวจาก

เจ้าของลิขสิทธิ์

ของสนิค้าที่ขาย

หรอืให้เช่าหรอื

ส าเนา

ใบเสร็จรับเงนิ

ตามประมวล

รัษฎากรหรอื

หลักฐานการซือ้

ขายจาก

ต่างประเทศ

พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณชิย

กิจการขายหรอื

ให้เชา่แผน่ซีดี

แถบบันทึกวีดิ

ทัศนแ์ผ่นวดีิทัศน์

ดีวีดหีรอืแผน่วีดี

ทัศนร์ะบบดิจทิัล

เฉพาะที่เกี่ยวกับ

การบันเทิง) 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

8) 

หนังสือชีแ้จง

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ที่มาของ

เงินทุนและ

หลักฐานแสดง

จ านวนเงินทุน

หรอือาจมาพบ

เจ้าหน้าที่เพื่อท า

บันทึกถ้อยค า

เกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ที่มาของ

เงินทุนพร้อม

แสดงหลักฐาน

แสดงจ านวน

เงินทุนก็ได้ 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณชิย

กิจการคา้อัญมณี

หรอื

เครื่องประดับซึ่ง

ประดับด้วยอัญ

มณ)ี 

 

35. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ค ำขอละ) 

ค่ำธรรมเนียม50 บาท 

หมำยเหตุ - 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

ค่ำธรรมเนียม30 บาท 

หมำยเหตุ - 

36. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรยีน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ(1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 
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3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

37. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) คู่มอืการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

38. หมำยเหตุ 

- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

39. ชื่อกระบวนงำน:การขอรับการสงเคราะห์ผูป้่วยเอดส์ 

40. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

41. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

42. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:รับแจ้ง  

43. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 

44. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

45. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

46. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 

47. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

48. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผูป้่วยเอดส์   

22/05/2558 16:47  

49. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจกิายนของทุกปี) 

50. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 

๒๕๔๘ก าหนดให้ผูป้่วยเอดส์ที่มคีุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้

ยื่นค าขอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่นที่ตนมผีูล้ าเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะหด์้วยตนเอง

ได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนนิการก็ได้ 

 หลักเกณฑ์ 
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ผูม้ีสทิธิจะได้รับเงินสงเคราะหต์้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 

2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพืน้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรอืถูกทอดทิง้หรอืขาดผูอุ้ปการะเลี้ยงดูหรอืไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผูป้่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดรอ้นกว่าหรอืผูท้ี่มปีัญหาซ้ าซ้อน

หรอืผูท้ี่อยู่อาศัยอยู่ในพืน้ที่หา่งไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 

 วิธีกำร 

    1. ผูป้่วยเอดส์ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นณที่ท าการองคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่นด้วยตนเองหรอืมอบอ านาจให้ผูอุ้ปการะมาด าเนินการก็ได้ 

    2. ผูป้่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรอืไม่โดยพิจารณา

จากความเดือดร้อนเป็นผูท้ี่มปีัญหาซ้ าซ้อนหรอืเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง

บริการของรัฐ 

    3.กรณีผูป้่วยเอดส์ที่ได้รับเบีย้ยังชีพย้ายที่อยู่ถือวา่ขาดคุณสมบัติตามนัยแหง่ระเบียบต้องไปยื่นความ

ประสงค์ตอ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหมท่ี่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่ 

51. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท้ี่ประสงค์จะขอรับการ

สงเคราะหห์รือผู้รับมอบ

อ านาจยื่นค าขอพร้อม

เอกสารหลักฐานและ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค ารอ้ง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

45 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

45 นาที (ระบุ

ระยะเวลาจรงิ) 

2. หนว่ยงาน 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์  

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจ

สภาพความเป็นอยู่และ

คุณสมบัติ 
 

15 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

15 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบคือ 

องค์การบริหาร
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่

และคุณสมบัติของผูท้ี่

ประสงค์รับการสงเคราะห์ 
 

3 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ไม่เกิน 3 วันนับ

จากได้รับค าขอ 

(ระบุระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

4) 

การพิจารณา 
 

จัดท าทะเบียนประวัติ

พร้อมเอกสารหลักฐาน

ประกอบความเห็นเพื่อ

เสนอผูบ้ริหารพิจารณา 
 

2 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ไม่เกิน 2 วันนับ

จากการออก

ตรวจสภาพความ

เป็นอยู่ (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

7 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ไม่เกิน 7 วันนับ

แตว่ันที่ยื่นค าขอ 

(ระบุระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 



17 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 17 

 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2. ผูร้บัผดิชอบ

คือผู้บริหาร

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

3. กรณีมี

ข้อขัดขอ้ง

เกี่ยวกับการ

พิจารณาได้แก่

สภาพความ

เป็นอยู่คุณสมบัติ

หรอืข้อจ ากัดด้าน

งบประมาณ

จะแจง้เหตุขัดข้อง

ที่ไม่สามารถให้

การสงเคราะหใ์ห้

ผูข้อทราบไม่เกิน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 13 วัน 

 

52. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

53. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรอื

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที่มีรูป

ถ่ายพร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชเีงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมส าเนา 

(กรณีที่ผู้ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพีผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพี

ผูสู้งอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพี

ผูสู้งอายุผ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรอื

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที่มีรูป

- 1 1 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ถ่ายพร้อมส าเนา

ของผู้รับมอบ

อ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 

6) 

สมุดบัญชเีงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมส าเนาของ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

(กรณีที่ผู้ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพีผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพี

ผูสู้งอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพี

ผูสู้งอายุผ่าน

ธนาคารของ

ผูร้ับมอบ

อ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

54. ค่ำธรรมเนียม 
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ไม่มขี้อมูลคา่ธรรมเนียม 

 

55. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ(1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเหน็ (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

56. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

57. หมำยเหตุ 

- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณชิย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์

พ.ศ. 2499 กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หนว่ยงานที่รบัผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

58. ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณชิย์ (เลิกประกอบพาณชิยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 

2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

59. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

60. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

61. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:จดทะเบียน  

62. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

2) ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการขอ้มูลทะเบียน

พาณชิย์พ.ศ. 2555   

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส านักงานทะเบียนพาณชิย์แตง่ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณชิย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 

2499 

6) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

7) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณชิย์จังหวัดบึงกาฬ 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแหง่

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

11) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 2499 

63. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
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64. พื้นที่ให้บรกิำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

65. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 นาที 

66.ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

67. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 09  

68. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ -ระยะเวลำเปดิให้บรกิำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด) ตั้งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

2) สถำนที่ให้บรกิำรจังหวัดอื่นติดตอ่ 

(1) ส านักงานเทศบาล 

โทรศัพท์ : ติดตอ่เทศบาล 

(2) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  

โทรศัพท์ : ติดตอ่อบต.  

(3) เมืองพัทยา 

โทรศัพท์ : 038-253154 

(สถานประกอบการแหง่ใหญ่ตั้งอยู่ในพืน้ที่รับผดิชอบของเทศบาลหรอือบต.หรอืเมืองพัทยาให้ไปเทศบาล

หรอือบต.หรอืเมืองพัทยานั้น)/ติดตอ่ด้วยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

 

69. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ตอ่มาได้เลิกประกอบพาณชิยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่น

ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกหอ้งคนืเพราะหมดสัญญาเช่าหรอืเลิกห้างหุน้ส่วน
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บริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณชิยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วันนับตั้งแต่วันเลิก

ประกอบพาณชิยกิจ  (มาตรา 13) 

2. กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมเีหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเชน่วิกลจริตตายสาบสูญ

เป็นต้นให้ผู้ที่มสี่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรอืบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณชิยกิจ

แทนผูป้ระกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยใหผู้ม้ีสว่นได้เสียตามกฎหมายลงลายมอืชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณชิยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเชน่ใบมรณบัตรค าสั่ง

ศาลเป็นต้น 

3. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณชิยกิจได้ด้วยตนเองหรอืจะมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นยื่น

แทนก็ได้ 

4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีสว่นได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมอืชื่อรับรองรายการ

ในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรอืหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจา้หนา้ที่หรอืดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ

ไว้ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนีใ้นกรณีที่ค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรอืมีความบกพร่องไม่

สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจา้หนา้ที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสาร

หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนัน้จะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ที่และผู้ยื่นค าขอหรือผูไ้ด้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวใหผู้ย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ด้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลักฐาน 

70. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจ

พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที - - 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/ส าเนาเอกสาร 
 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณชิย์ให้ผูย้ื่นค า

ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 60 นาที 

 

71. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

72. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร

ประจ าตัวของผู้

ประกอบพาณชิย

กิจหรอืทายาทที่

ยื่นค าขอแทน

พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 



25 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 25 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค าขอจด

ทะเบียนพาณชิย์ 

(แบบทพ.) 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

1 0 ฉบับ - 

2) 

ใบทะเบียน

พาณชิย์ (ฉบับ

จรงิ) 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

1 0 ฉบับ - 

3) 

ส าเนาใบมรณ

บัตรของผู้

ประกอบ

พาณชิยกิจ 

(กรณีถึงแก่

กรรม) โดยให้

ทายาทที่ยื่นค า

ขอเป็นผู้ลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

4) 

ส าเนาหลักฐาน

แสดงความเป็น

ทายาทของผูล้ง

ชื่อแทนผู้

ประกอบ

พาณชิยกิจซึ่งถึง

แก่กรรมพร้อม

ลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

- 1 0 ฉบับ - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

แสตมป์ 10 

บาท 

6) 

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนของ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 

73. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คร้ังละ) 

ค่ำธรรมเนียม20 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

ค่ำธรรมเนียม30 บาท 

หมำยเหตุ - 

74. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ 

1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 
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3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

75. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) คู่มอืการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

76. หมำยเหตุ 

- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณชิย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียน

พำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

77. ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณชิย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์

พ.ศ. 2499 กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

78. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

79. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

80. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:จดทะเบียน  

81. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 

2499 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแหง่

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส านักงานทะเบียนพาณชิย์แตง่ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณชิย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

7) ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการขอ้มูลทะเบียน

พาณชิย์พ.ศ. 2555   

8) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

9) ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

10) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณชิย์จังหวัดบึงกาฬ 

82. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

83. พื้นที่ให้บรกิำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
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84. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 นาที 

85. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

86. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 05  

87. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำร ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ -ระยะเวลำเปดิให้บรกิำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด) ตั้งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

2) สถำนที่ให้บรกิำรจังหวัดอื่นติดตอ่ 

(1) ส านักงานเทศบาล 

โทรศัพท์ : ติดตอ่เทศบาล 

(2) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  

โทรศัพท์ : ติดตอ่อบต.  

(3) เมืองพัทยา 

โทรศัพท์ : 038-253154 

(สถานประกอบการแหง่ใหญ่ตั้งอยู่ในพืน้ที่รับผดิชอบของเทศบาลหรอือบต.หรอืเมืองพัทยาให้ไปเทศบาล

หรอือบต.หรอืเมืองพัทยานั้น)/ติดตอ่ด้วยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

88. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แลว้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค า

ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแตว่ันที่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 

13) 

2.ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 
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3.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

4.แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรอืหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจา้หน้าที่หรือดาวน์โหลด 

จาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ   ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่

ระบุไว้ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแลว้ทั้งนีใ้นกรณีที่ค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรอืมีความบกพร่อง

ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหนา้ที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอหรอืผู้ได้รับ

มอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพรอ่งดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรอืผูไ้ด้รับมอบ

อ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

89. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจ

พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/ส าเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณชิย์ให้ผูย้ื่นค า

ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 60 นาที 
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90. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

91. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร

ประจ าตัวของผู้

ประกอบ    

พาณชิยกิจพร้อม

ลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง) 

2) 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาทะเบียน

บ้านของผู้

ประกอบพาณชิย

กิจพร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

ค าขอจด

ทะเบียนพาณชิย์ 

(แบบทพ.) 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

1 0 ฉบับ - 

2) 

(ต้นฉบับ) 

หนังสือใหค้วาม

ยินยอมใหใ้ช้

สถานที่ตั้ง

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ส านักงานแห่ง

ใหญ่โดยให้

เจ้าของร้านหรอื

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ลง

นามและให้มี

พยานลงชื่อ

รับรองอย่าง

น้อย 1 คน 

3) 

ส าเนาทะเบียน

บ้านที่แสดงให้

เห็นว่าผูใ้หค้วาม

ยินยอมเป็นเจ้า

บ้านหรอืส าเนา

สัญญาเช่าโดยมี

ผูใ้ห้ความ

ยินยอมเป็นผู้เช่า

หรอืเอกสาร

สิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้

เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์เป็น

ผูใ้ห้ความ

ยินยอมพร้อมลง

นามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน) 

4) 

แผนที่แสดง

สถานที่ซึ่งใช้

ประกอบ

พาณชิยกิจและ

- 1 0 ฉบับ - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

สถานที่ส าคัญ

บริเวณใกล้เคียง

โดยสังเขปพร้อม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

5) 

หนังสือมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 10 

บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนของ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 

ใบทะเบียน

พาณชิย์  

(ฉบับจรงิ) 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

1 0 ฉบับ - 

 

92. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียม (คร้ังละ) 

ค่ำธรรมเนียม20 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

ค่ำธรรมเนียม30 บาท 
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หมำยเหตุ - 

 

93. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ(1. ทางอนิเทอร์เน็ต 

1.ทางอนิเตอร์เนต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

 

94. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) คู่มอืการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

95. หมำยเหตุ 

 

 

 

 

 

 

http://www.kasemsub.go.th/
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงรื้อถอนหรอืเคลื่อนย้ำยอำคำร 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

96. ชื่อกระบวนงำน:การขอตอ่อายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรอืเคลื่อนย้ายอาคาร 

97. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

98. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

99. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

100. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

101. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

102. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

103. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 5วัน 

104. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

105. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขอตอ่อายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน

หรอืเคลื่อนย้ายอาคาร 21/05/2558 17:06  

106. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ – 
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107. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ใบอนุญาตก่อสรา้งดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)

ให้ใชไ้ด้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอ

ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่

อนุญาตใหต้่ออายุใบอนุญาตนั้น 

 

108. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอตอ่อายุใบอนุญาต

พร้อมเอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอต่อ

อายุใบอนุญาต) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอตอ่อายุ

ใบอนุญาต 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอต่อ

อายุใบอนุญาต) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบการด าเนินการ

ตามใบอนุญาตว่าถึง

ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ

ต่ออายุใบอนุญาตทราบ 

(น.1) 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอต่อ

อายุใบอนุญาต) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 5 วัน 

 

109. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
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110. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าขอตอ่

อายุใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร

ดัดแปลงอาคาร

รื้อถอนอาคาร

เคลื่อนย้าย

อาคารดัดแปลง

หรอืใช้ที่จอดรถ

ที่กลับรถและ

ทางเข้าออกของ

รถเพื่อการยื่น 

(แบบข. 5) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

ส าเนา

ใบอนุญาต

ก่อสร้าง

ดัดแปลงรื้อถอน

หรอืเคลื่อนย้าย

- 0 1 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

อาคารแล้วแต่

กรณี 

3) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. 4) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. 4) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

111. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
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หมำยเหตุ - 

 

 

112. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ 

1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

113. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

114. หมำยเหตุ 

- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรอืเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

115. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรอืเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

116. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

117. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

118. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

119. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

120. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

121. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

122. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15 วัน 

123. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

124. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน]การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรอืเคลื่อนย้าย

อาคารตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32  

125. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

 

126. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลงหรอืเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใชห้รอืผู้แจ้งตามมาตรา 39 

ทวิ กระท ากา รดังกล่าวเสร็จแล้วให้แจง้เป็นหนังสือใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบการดัดแปลงหรอื

เคลื่อนย้ายอาคารตามที่ท้องถิ่นก าหนดเพื่อท าการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานท้องที่ที่ได้รับมอบหมายใหแ้ล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต  

127. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งและเสีย

ค่าธรรมเนียม 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้างดัดแปลง

หรอืเคลื่อนย้าย

อาคารตาม

มาตรา 32) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้างดัดแปลง

หรอืเคลื่อนย้าย

อาคารตาม

มาตรา 32) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

และพิจารณาออก

ใบรับรองอ. 6 และแจ้งให้

ผูข้อมารับใบน.1 
 

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้างดัดแปลง

หรอืเคลื่อนย้าย

อาคารตาม

มาตรา 32) 
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ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วัน 

128. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

129. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้างอาคาร

ดัดแปลงหรอื

เคลื่อนย้าย

อาคาร (แบบข.

๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

ใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร

เดิมที่ได้รับ

อนุญาตหรอืใบ

รับแจ้ง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
หนังสือแสดง

ความยินยอม

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

จากเจา้ของ

อาคาร (กรณีผู้

ครอบครอง

อาคารเป็นผูข้อ

อนุญาต) 

4) 

ใบรับรองหรอื

ใบอนุญาต

เปลี่ยนการใช้

อาคาร (เฉพาะ

กรณีที่อาคารที่

ขออนุญาต

เปลี่ยนการใช้

ได้รับใบรับรอง

หรอืได้รับ

ใบอนุญาต

เปลี่ยนการใช้

อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ควบคุม

งานรับรองว่าได้

ควบคุมงาน

เป็นไปโดย

ถูกต้องตามที่

ได้รับใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 

130. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
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หมำยเหตุ - 

 

131. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ 

1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

132. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

133. หมำยเหตุ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

134. ชื่อกระบวนงำน:การขอเปลี่ยนผูค้วบคุมงาน 

135. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

136. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

137. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

138. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

139. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

140. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

141. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 5วัน 

142. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

143. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขอเปลี่ยนผูค้วบคุมงาน 21/05/2558 16:59

  

144. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

 

145. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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กรณีผูไ้ด้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูค้วบคุมงานที่ได้แจ้งชื่อไว้หรือผูค้วบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน

ให้มหีนังสือแจ้งใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นทราบในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผู้ได้รับใบอนุญาตตอ้งระงับการ

ด าเนนิการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้มีหนังสอืแจ้งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุม

งานคนใหม่ใหแ้ก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 

 

 

146. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอเปลี่ยนผูค้วบคุมงาน

พร้อมเอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

เปลี่ยนผูค้วบคุม

งาน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอเปลี่ยนผู้

ควบคุมงาน 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

เปลี่ยนผูค้วบคุม

งาน) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบการด าเนินการ

ตามใบอนุญาตว่าถึง

ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอ

เปลี่ยนผูค้วบคุมงานทราบ 

(น.1) 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

เปลี่ยนผูค้วบคุม

งาน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 5 วัน 

 

147. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
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148. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

ส าเนาหนังสอืที่ได้

แจ้งให้ผูค้วบคุมงาน

คนเดิมทราบว่าได้

บอกเลิกมิให้เป็นผู้

ควบคุมงานแล้ว

พร้อมหลักฐาน

แสดงการรับทราบ

ของผู้ควบคุมงาน

คนเดิม (แบบน. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตหรอืใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคน

เดิมและแจง้ชื่อผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่) 

2) 

หนังสือแสดงความ

ยินยอมของผู้

ควบคุมงานคนใหม่

ตามมาตรา 30            

วรรคสอง (แบบน. 

8) 

- 1 0 ชุด (กรณีผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตหรอืใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคน

เดิมและแจง้ชื่อผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่) 

3) ส าเนาใบอนุญาต - 0 1 ชุด (กรณีผูไ้ด้รับ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ก่อสร้างดัดแปลงรื้อ

ถอนหรือ

เคลื่อนย้ายอาคาร

แล้วแต่กรณี 

ใบอนุญาตหรอืใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคน

เดิมและแจง้ชื่อผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่) 

4) 

ส าเนาหนังสอืแจ้ง

การบอกเลิกผู้

ควบคุมงาน (แบ

บน. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูค้วบคุม

งานคนเดิมได้แจ้ง

บอกเลิกการเป็น

ผูค้วบคุมงานไว้

แล้วและผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตหรอืใบ

รับแจ้งประสงค์

จะแจง้ช่ือผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่ให้เจา้

พนักงานท้องถิ่น

ทราบ) 

 

149. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

150. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ(1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 
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2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

151. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

152. หมำยเหตุ 

- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

153. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 21 

154. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

155. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

156. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

157. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

158. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

159. พื้นที่ใหบ้ริกำร: ท้องถิ่น  

160. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45วัน 

161. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

162. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

21/05/2558 14:43  

163. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

164. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใ้ดจะก่อสร้างอาคารตอ้งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่
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วันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้

ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 45 วันแตต่้องมหีนังสอืแจง้การขยาย

เวลาและเหตุจ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาหรอืตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่

กรณี 

 

165. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้าง

อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบพิจารณา

เอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจง้ให้ผูข้อมา

รับใบอนุญาตก่อสรา้ง

อาคาร (น.1) 
 

35 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 

166. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

167. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร  (แบบข. 

1) 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

2) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 

หรอืส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หนา้พร้อมเจ้าของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หนา้กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินต้องมี

หนังสือยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้ก่อสร้างอาคาร

ในที่ดนิ 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

ขออนุญาต) 

3) 

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและประกอบ

กิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรอื

ใบอนุญาตฯฉบับ

ต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและประกอบ

กิจการ (ส่วน

ขยาย) พร้อม

เงื่อนไขและ

แผนผังที่ดนิแนบ

ท้าย (กรณีอาคาร

อยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

ขออนุญาต) 

4) กรณีที่มกีารมอบ - 1 0 ชุด (เอกสารใน
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

อ านาจตอ้งมี

หนังสือมอบ

อ านาจตดิอากร

แสตมป์๓๐บาท

พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนส าเนา

ทะเบียนบ้านหรอื

หนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

ส่วนของผู้

ขออนุญาต) 

5) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียน

บ้านของผูม้ี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล

ผูร้ับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของที่ดิน

เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

ขออนุญาต) 

6) 

หนังสือยินยอมให้

ชิดเขตที่ดินต่าง

เจ้าของ (กรณี

ก่อสร้างอาคารชิด

เขตที่ดนิ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

ขออนุญาต) 

7) 

หนังสือรับรองของ

สถาปนิก

ผูอ้อกแบบพร้อม

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่

ในประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

และควบคุม

งาน) 

8) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เป็นอาคาร

มีลักษณะขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ

และควบคุม

งาน) 

9) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนที่มี

ลายมอืชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและคุณวุฒิ

ที่อยู่ของสถาปนิก

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ

และควบคุม

งาน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

และวิศวกร

ผูอ้อกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

10) 

รายการค านวณ

โครงสรา้งแผ่นปก

ระบุชื่อเจ้าของ

อาคารชื่ออาคาร

สถานที่ก่อสรา้ง

ชื่อคุณวุฒทิี่อยู่

ของวิศวกรผู้

ค านวณพร้อมลง

นามทุกแผ่น          

(กรณีอาคาร

สาธารณะอาคาร

พิเศษอาคารที่

ก่อสร้างดว้ยวัสดุ

ถาวรและทนไฟ

เป็นส่วนใหญ่) 

กรณีอาคารบาง

ประเภทที่ตัง้อยู่ใน

บริเวณที่ต้องมี

การค านวณให้

อาคารสามารถรับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผน่ดินไหวได้

ตามกฎกระทรวง

ก าหนดการรับ

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ

และควบคุม

งาน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

น้ าหนักความ

ต้านทานความ

คงทนของอาคาร

และพืน้ดินที่

รองรับอาคารใน

การตา้นทาน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผ่นดินไหว

พ.ศ. 2540 ต้อง

แสดงรายละเอียด

การค านวณการ

ออกแบบ

โครงสรา้ง 

11) 

กรณีใช้หน่วยแรง

เกินกว่าค่าที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 6 พ.ศ. 2527 

เชน่ใช้คา่ fc > 65 

ksc. หรอืค่า fc’> 

173.3 ksc. ให้

แนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรงของ

วัสดุที่รับรองโดย

สถาบันที่เชื่อถือได้

วิศวกรผูค้ านวณ

และผู้ขออนุญาต

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ

และควบคุม

งาน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ลงนาม 

12) 

กรณีอาคารที่เข้า

ข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 48 พ.ศ. 

2540 ต้องมี

ระยะของคอนกรีต

ที่หุ้มเหล็กเสริม

หรอืคอนกรีตหุม้

เหล็กไม่น้อยกว่าที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันที่

เชื่อถือได้

ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ

และควบคุม

งาน) 

13) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงาน

ของสถาปนิกผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้ม

ส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ

และควบคุม

งาน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

14) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงาน

ของวิศวกรผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้ม

ส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

วิศวกรควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ

และควบคุม

งาน) 

15) 

แบบแปลนและ

รายการค านวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับ

กรณีเป็น

อาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ) 

16) 

หนังสือรับรองของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับ

กรณีเป็น

อาคารสูง
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับ

กรณีเป็น

อาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับ

กรณีเป็น

อาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

บ าบัดน้ าเสียและ

การระบายน้ าทิง้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับ

กรณีเป็น

อาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับ

กรณีเป็น

อาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ลิฟต ์

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับ

กรณีเป็น

อาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ) 

 

168. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

169. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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หมำยเหตุ 

1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ((ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

170. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

171. หมำยเหตุ 

- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

172. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 

173. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

174. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

175. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

176. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

177. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

178. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

179. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45วัน 

180. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

181. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 21/05/2558 

16:51  

182. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำร ที่ท าการองคกืารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

 

183. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 



64 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 64 

 

ผูใ้ดจะเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา

และออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสอืแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับ

แตว่ันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสั่งไม่อนุญาต

ได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 45วันแตต่้องมีหนังสอืแจ้งการขยาย

เวลาและเหตุจ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาหรอืตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่

กรณี 

184. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้าย

อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาต

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาต

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาต

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 
 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจง้ให้ผูข้อมา

รับใบอนุญาตเคลื่อนย้าย

อาคาร (น.1) 

 
 

35 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาต

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 

 

185. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

186. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

ค าขออนุญาต

เคลื่อนย้ายอาคาร 

(แบบข. 2) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดนิน.ส. 3 หรอื

ส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้าพร้อม

เจ้าของที่ดินลงนาม

รับรองส าเนาทุกหน้า

กรณีผูข้ออนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินต้องมี

หนังสือยินยอมของ

เจ้าของที่ดินให้

เคลื่อนย้ายอาคารไปไว้

ในที่ดนิ 

- 0 1 ชุด - 

3) 

กรณีที่มกีารมอบ

อ านาจตอ้งมีหนังสอื

มอบอ านาจตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน

ส าเนาทะเบียนบ้าน

หรอืหนังสอืเดินทาง

ของผู้มอบและผูร้ับ

มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน (กรณีผู้

ขออนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) ส าเนาบัตรประชาชน - 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

และส าเนาทะเบียนของ

ผูม้ีอ านาจลงนามแทน

นิตบิุคคลผู้รับมอบ

อ านาจเจา้ของที่ดิน 

(กรณีนิตบิุคคลเป็น

เจ้าของที่ดิน) 

6) 

หนังสือรับรองของ

สถาปนิกผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณีที่เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

พร้อมส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนและรายการ

ประกอบแบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) 
รายการค านวณ

โครงสรา้งพร้อมลง

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ลายมอืชื่อเลขทะเบียน

ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

10) 

หนังสือแสดงความ

ยินยอมของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. 4) (กรณี

ที่เป็นอาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสือแสดงความ

ยินยอมของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. 4) (กรณี

ที่เป็นอาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ในประเภท

วิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

187. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

188. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ 

1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 



69 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 69 

 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์)4. ศูนย์ด ารงธรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการขอ้มูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

189. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

190. หมำยเหตุ 

- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทำงเข้ำ - ออกของรถเพื่อ

กำรอื่นตำมมำตรำ 34 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

191. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตดัดแปลงหรอืใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่น

ตามมาตรา 34 

192. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

193. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

194. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

195. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

196. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

197. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

198. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45วัน 

199. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

200. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ

และทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 21/05/2558 16:18  

201. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

202. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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หา้มมใิห้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออก

ของรถตามที่ระบุไว้ในมาตรา 8 (9 ) ดัดแปลงหรอืใช้หรอืยินยอมใหบุ้คคลอื่นดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและ

ทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางสว่นเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น 

 

203. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตดัดแปลง

พร้อมเอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรอืใช้ที่จอดรถที่

กลับรถและ

ทางเข้า-ออกของ

รถเพื่อการอื่น) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรอืใช้ที่จอดรถที่

กลับรถและ

ทางเข้า-ออกของ

รถเพื่อการอื่น) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรอืใช้ที่จอดรถที่

กลับรถและ

ทางเข้า-ออกของ

รถเพื่อการอื่น) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.4) และแจ้งใหผู้ข้อมา

รับใบอนุญาตก่อสรา้ง

อาคาร (น.1) 

 
 

35 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรอืใช้ที่จอดรถที่

กลับรถและ

ทางเข้า-ออกของ

รถเพื่อการอื่น) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 

204. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

205. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา 

) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

ค าขออนุญาต

ดัดแปลงหรอืใช้

ที่จอดรถที่กลับ

รถและ

ทางเข้าออกของ

รถเพื่อการอื่น 

(แบบข. 4) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดนิน.ส. 

3 หรอืส.ค.1 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจา้ของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หนา้ 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ที่ให้ใช้เป็นที่จอด

รถ (กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อ านาจเจา้ของ

ที่ดนิ (กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนและ

- 0 1 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ทะเบียนบ้านของ

ผูม้ีอ านาจลง

นามแทนนิติ

บุคคลผู้รับมอบ

อ านาจเจา้ของ

ที่ดนิ (กรณีนิติ

บุคคลเป็น

เจ้าของที่ดิน) 

6) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

ผูอ้อกแบบและ

ค านวณ (กรณี

เป็นสิ่งที่สรา้งขึ้น

เป็นอาคารเพื่อ

ใช้เป็นที่จอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุมของ

ผูอ้อกแบบ

สถาปัตยกรรม 

(กรณีที่เป็นสิ่งที่

สร้างขึ้นเป็น

อาคารเพื่อใช้

เป็นที่จอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

8) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. 4) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

9) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. 4) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

10) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการ

ประกอบแบบ

แปลน 

- 5 0 ชุด - 

11) 

รายการค านวณ

โครงสรา้งพร้อม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

วิศวกร

ผูอ้อกแบบ 

(กรณีที่เป็นสิ่งที่

สร้างขึ้นเป็น

อาคารเพื่อใช้

เป็นที่จอดรถ) 

12) 

ส าเนา

ใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร

หรอืดัดแปลง

อาคารหรอื

เคลื่อนย้าย

อาคารหรอื

เปลี่ยนการใช้

อาคาร 

- 1 0 ชุด - 

 

206. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

207. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ  

1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  
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4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

208. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

209. หมำยเหตุ 

- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 21 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

210. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 

211. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

212. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

213. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

214. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

215. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

216. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

217. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45วัน 

218. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

219. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 

21/05/2558 15:21  

220. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

221. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใ้ดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่
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วันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้

ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 45 วันแตต่้องมีหนังสอืแจ้งการขยาย

เวลาและเหตุจ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาหรอืตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่

กรณี 

 

222. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นความประสงค์ดัดแปลง

อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนินการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต   

(อ.1) และแจง้ให้ผูข้อมา

รับใบอนุญาตดัดแปลง

อาคาร (น.1) 
 

35 วนั - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 

 

223. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

224. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 



81 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 81 

 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าขออนุญาต

ก่อสร้างอาคาร  

(แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

2) 

ใบอนุญาตก่อสรา้ง

อาคารเดิมที่ได้รับ

อนุญาตหรอืใบรับ

แจ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

3) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 

หรอืส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจา้ของที่ดิน

ลงนามรับรอง

ส าเนาทุกหน้ากรณี

ผูข้ออนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินต้องมี

หนังสือยินยอมของ

เจ้าของที่ดินให้

ก่อสร้างอาคารใน

ที่ดนิ 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและประกอบ

กิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรอื

ใบอนุญาตฯฉบับต่อ

อายุหรือใบอนุญาต

ให้ใชท้ี่ดนิและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) พร้อม

เงื่อนไขและแผนผัง

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ที่ดนิแนบท้าย 

(กรณีอาคารอยู่ใน

นิคมอุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีที่มกีารมอบ

อ านาจตอ้งมี

หนังสือมอบอ านาจ

ติดอากรแสตมป์ 

30 บาทพร้อม

ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน

ส าเนาทะเบียนบ้าน

หรอืหนังสอืเดินทาง

ของผู้มอบและผูร้ับ

มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

6) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้มีอ านาจลง

นามแทนนิติบุคคล

ผูร้ับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน (กรณี

เจ้าของที่ดินเป็นนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

7) 

หนังสือยินยอมให้

ชิดเขตที่ดินต่าง

เจ้าของ (กรณี

ก่อสร้างอาคารชิด

เขตที่ดนิ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

8) หนังสือรับรองของ - 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน



83 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 83 

 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

สถาปนิกผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

9) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

10) 

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน

ที่มลีายมอืชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและคุณวุฒิที่

อยู่ของสถาปนิก

และวิศวกร

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ผูอ้อกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 

10 (พ.ศ.2528) 

11) 

รายการค านวณ

โครงสรา้งแผ่นปก

ระบุชื่อเจ้าของ

อาคารชื่ออาคาร

สถานที่ก่อสรา้งชื่อ

คุณวุฒิที่อยู่ของ

วิศวกรผูค้ านวณ

พร้อมลงนามทุก

แผ่น          (กรณี

อาคารสาธารณะ

อาคารพเิศษอาคาร

ที่ก่อสรา้งดว้ยวัสดุ

ถาวรและทนไฟเป็น

ส่วนใหญ่) กรณี

อาคารบางประเภท

ที่ตัง้อยู่ในบริเวณที่

ต้องมีการค านวณ

ให้อาคารสามารถ

รับแรงสั่นสะเทือน

จากแผน่ดินไหวได้

ตามกฎกระทรวง

ก าหนดการรับ

น้ าหนักความ

ต้านทานความ

คงทนของอาคาร

และพืน้ดินที่รองรับ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

อาคารในการ

ต้านทาน

แรงสั่นสะเทือนของ

แผ่นดนิไหวพ.ศ. 

2550 ต้องแสดง

รายละเอียดการ

ค านวณการ

ออกแบบโครงสรา้ง 

12) 

กรณีใช้หน่วยแรง

เกินกว่าค่าที่ก าหนด

ในกฎกระทรวงฉบับ

ที่ 6 พ.ศ. 2527 

เชน่ใช้คา่ fc > 65 

ksc. หรอืค่า fc’> 

173.3 ksc. ให้

แนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความมั่นคง

แข็งแรงของวัสดุที่

รับรองโดยสถาบันที่

เชื่อถือได้วิศวกรผู้

ค านวณและผู้ขอ

อนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

13) 

กรณีอาคารที่เข้า

ข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 

48 พ.ศ. 2540 

ต้องมีระยะของ

คอนกรีตที่หุ้มเหล็ก

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 



86 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 86 

 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

เสริมหรือคอนกรีต

หุม้เหล็กไม่น้อยกว่า

ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงหรือมี

เอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟจาก

สถาบันที่เชื่อถือได้

ประกอบการขอ

อนุญาต 

14) 

หนังสือยินยอมเป็น

ผูค้วบคุมงานของ

สถาปนิกผูค้วบคุม

การก่อสร้างพร้อม

ส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

15) 

หนังสือยินยอมเป็น

ผูค้วบคุมงานของ

วิศวกรผูค้วบคุม

การก่อสร้างพร้อม

ส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

อาคารที่ต้องมี

วิศวกรควบคุมงาน) 

16) 

แบบแปลนและ

รายการค านวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 

33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

และวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม้ 

- 1 1 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

บ าบัดน้ าเสียและ

การระบายน้ าทิง้ 

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

22) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ลิฟต ์

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

 

225. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

226. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ(1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  
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4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

227. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

228. หมำยเหตุ 

- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

229. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 

230. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

231. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

232. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

233. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

234. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

235. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

236. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 25วัน 

237. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

238. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

21/05/2558 16:40  

239. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

 

240. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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กรณีเจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรอืยินยอมใหบุ้คคลใดใช้

อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใชแ้ละกรณีเจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับ

กิจการหนึ่งหระสงค์ใชเ้ป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจา้

พนักงานท้องถิ่นหรอืได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

241. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการ

ใช้อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตเปลี่ยน

การใชอ้าคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

5 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตเปลี่ยน

การใชอ้าคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดนิตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนญุาตเปลี่ยน

การใชอ้าคาร 

) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจง้ให้ผูข้อมา

รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้

อาคาร (น.5) 
 

12 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตเปลี่ยน

การใชอ้าคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 25 วัน 

 

242. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

243. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 
- 0 1 ฉบับ 

(กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนติิ

บุคคล 
- 0 1 ชุด 

(กรณีนิติ

บุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
แบบค าขออนุญาต

เปลี่ยนการใชอ้าคาร 
- 1 0 ชุด 

- 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

(แบบข. 3) 

2) 

ส าเนาหรือภาพถ่าย

เอกสารแสดงการเป็น

เจ้าของอาคารหรอืผู้

ครอบครองอาคาร 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดงความ

ยินยอมจากเจ้าของ

อาคาร (กรณีผู้

ครอบครองอาคารเป็นผู้

ขออนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรอืใบอนุญาต

เปลี่ยนการใชอ้าคาร 

(เฉพาะกรณีที่อาคารที่

ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้

ได้รับใบรับรองหรอืได้รับ

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้

อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) 

รายการค านวณ

โครงสรา้งพร้อมลง

ลายมอืชื่อเลขทะเบียน

ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

(เฉพาะกรณีที่การ

เปลี่ยนแปลงการใช้

อาคารท าให้มกีาร

เปลี่ยนแปลงน้ าหนัก

บรรทุกบนพืน้อาคาร

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

มากขึ้นกว่าที่ได้รับ

อนุญาตไว้เดิม 

7) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูอ้อกแบบและ

ค านวณพร้อมส าเนา

หรอืภาพถ่ายใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (กรณี

ที่เป็นอาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ในประเภทเป็น

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

244. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ - 

245. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ 

1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

246. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

247. หมำยเหตุ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ 22 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

248. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 

249. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

250. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

251. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

252. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

253. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

254. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

255. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45วัน 

256. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

257. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 

21/05/2558 15:48  

258. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะด าเนนิการรื้อถอนอาคาร /ติดตอ่ด้วยตนเองณ

หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

259. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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ผูใ้ดจะรื้อถอนอาคารที่มีสว่นสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยู่หา่งจากอาคารอื่นหรอืที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร

และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรอืที่สาธารณะน้อยกว่า๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตอ้งตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสอืแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลใหผู้้

ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตว่ันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกิน 2คราวคราวละไม่

เกิน 45วันแตต่้องมหีนังสอืแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้

ก าหนดเวลาหรอืตามที่ได้ขยายเวลาไว้นัน้แลว้แตก่รณี 

 

260. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอน

อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตรือ้ถอน

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตรือ้ถอน

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตรือ้ถอน

อาคาร) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจง้ให้ผูข้อมา

รับใบอนุญาตรือ้ถอน

อาคาร (น.1) 
 

35 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตรือ้ถอน

อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 

261. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

262. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าขออนุญาตรื้อ

ถอนอาคาร  (แบบข. 

1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

2) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

ผูอ้อกแบบขั้นตอน

วิธีการและสิ่งป้องกัน

วัสดุร่วงหลน่ในการ

รื้อถอนอาคาร (กรณี

ที่เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทเป็นวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

3) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 

หรอืส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้าพร้อม

เจ้าของที่ดินลงนาม

รับรองส าเนาทุกหน้า

กรณีผูข้ออนุญาต

ไม่ใช่เจา้ของที่ดินตอ้ง

มีหนังสอืยินยอมของ

เจ้าของที่ดินให้รื้อ

ถอนอาคารในที่ดนิ 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตใหใ้ช้ที่ดิน

และประกอบกิจการ

ในนิคมอุตสาหกรรม

หรอืใบอนุญาตฯฉบับ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้ที่ดิน

และประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) พร้อม

เงื่อนไขและแผนผัง

ที่ดนิแนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีทีม่ีการมอบ

อ านาจตอ้งมีหนังสอื

มอบอ านาจตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน

ส าเนาทะเบียนบ้าน

หรอืหนังสอืเดินทาง

ของผู้มอบและผูร้ับ

มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

6) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนและส าเนา

ทะเบียนบ้านของผู้มี

อ านาจลงนามแทน

นิตบิุคคลผูร้ับมอบ

อ านาจเจา้ของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของที่ดิน

เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

7) 

กรณีที่มกีารมอบ

อ านาจตอ้งมีหนังสอื

มอบอ านาจตดิอากร

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน

ส าเนาทะเบียนบ้าน

หรอืหนังสอืเดินทาง

ของผู้มอบและผูร้ับ

มอบอ านาจบัตร

ประชาชนและส าเนา

ทะเบียนของผู้มี

อ านาจลงนามแทน

นิตบิุคคลผู้รับมอบ

อ านาจเจา้ของอาคาร 

(กรณีเจ้าของอาคาร

เป็นนิติบุคคล) 

8) 

หนังสือรับรองของ

สถาปนิกผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

9) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

10

) 

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนที่

มีลายมือชื่อพรอ้มกับ

เขียนชื่อตัวบรรจง

และคุณวุฒิที่อยู่ของ

สถาปนิกและวิศวกร

ผูอ้อกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 

10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

 

263. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

หมำยเหตุ - 

264. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ 

1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 
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3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

265. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

266. หมำยเหตุ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

267. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

268. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

269. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

270. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:รับแจ้ง  

271. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

272. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

273. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

274. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45 วัน 

275. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

276. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจ้งก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

21/05/2558 15:00  

277. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ /ติดตอ่ด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

 

278. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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ผูใ้ดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจhาพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามมาตรา 39 ทวิ ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินกาที่เจ้า นพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐา นการแจ้งให้แก่ผู้นั้น

ภายในวันที่ได้รับแจง้ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผูแ้จ้งได้แจ้งข้อมูลหรอืยื่นเอกสารไว้ไม่

ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิให้เจา้พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผูแ้จง้มาด าเนินการแก้ไข

ให้ถูกต้องหรอืครบถ้วนภายใน 7 วันนับแตว่ันที่ได้รับแจง้ค าสั่งดังกล่าวและภายใน 120 วันนับแตว่ันที่ได้ออกใบรับ

แจ้งตามมาตรา 39 ทวิหรือนับแตว่ันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจง้ไว้ถ้าเจา้พนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่า

การก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคาร

ที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแหง่พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่

ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสอืแจ้งข้อทักท้วงใหผู้แ้จง้ตาม

มาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 

 

279. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจา่ย

ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ก่อสร้างอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ก่อสร้างอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ก่อสร้างอาคาร) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจง้ผูย้ื่นแจ้งทราบ 
 

35 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ทีจ่ะ

ด าเนนิการ

ก่อสร้างอาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 

 

280. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

281. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 

แบบการแจ้งก่อสร้าง

อาคารตามที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นก าหนด

และกรอกข้อความให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

แจ้งก่อสร้าง

อาคาร) 

2) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 หรอื

ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ

ทุกหน้าพร้อมเจ้าของ

ที่ดนิลงนามรับรอง

ส าเนาทุกหน้ากรณีผูแ้จ้ง

ไม่ใช่เจา้ของที่ดินตอ้งมี

หนังสือยินยอมของ

เจ้าของที่ดินใหก้่อสร้าง

อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

แจ้งก่อสร้าง

อาคาร) 

3) 

ใบอนุญาตใหใ้ช้ที่ดินและ

ประกอบกิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรอื

ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ

หรอืใบอนุญาตใหใ้ช้ที่ดิน

และประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) พร้อม

เงื่อนไขและแผนผังที่ดนิ

แนบท้าย (กรณีอาคาร

อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

แจ้งก่อสร้าง

อาคาร) 

4) 

กรณีที่มกีารมอบอ านาจ

ต้องมีหนังสอืมอบ

อ านาจตดิอากรแสตมป์ 

30 บาทพร้อมส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชน

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

แจ้งก่อสร้าง

อาคาร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ส าเนาทะเบียนบ้านหรอื

หนังสือเดินทางของผู้

มอบและผูร้ับมอบ

อ านาจ 

5) 

บัตรประจ าตัวประชาชน

และส าเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้มีอ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคลผู้รับมอบ

อ านาจเจา้ของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของที่ดินเป็น

นิตบิุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

แจ้งก่อสร้าง

อาคาร) 

6) 

หนังสือยินยอมใหชิ้ดเขต

ที่ดนิต่างเจ้าของ (กรณี

ก่อสร้างอาคารชิดเขต

ที่ดนิ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

แจ้งก่อสร้าง

อาคาร) 

7) 

หนังสือรับรองของ

สถาปนิกผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ) 

8) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูอ้อกแบบพร้อม

ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ) 

9) 
หนังสือยินยอมเป็นผู้

ควบคุมงานของวิศวกรผู้

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ควบคุมการก่อสร้าง

พร้อมส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมวีิศวกร

ควบคุมงาน) 

ผูอ้อกแบบ) 

10) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้

ควบคุมงานของสถาปนิก

ผูค้วบคุมการก่อสร้าง

พร้อมส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที่ตอ้งมี

สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ) 

11) 

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการประกอบ

แบบแปลนที่มลีายมอืชื่อ

พร้อมกับเขียนชื่อตัว

บรรจงและคุณวุฒิที่อยู่

ของสถาปนิกและวิศวกร

ผูอ้อกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ) 

12) 

รายการค านวณ

โครงสรา้งแผ่นปกระบุ

ชื่อเจา้ของอาคารชื่อ

อาคารสถานที่ก่อสร้าง

ชื่อคุณวุฒทิี่อยู่ของ

วิศวกรผูค้ านวณพร้อม

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ลงนามทุกแผน่          

(กรณีอาคารสาธารณะ

อาคารพเิศษอาคารที่

ก่อสร้างดว้ยวัสดุถาวร

และทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

กรณีอาคารบางประเภท

ที่ตัง้อยู่ในบริเวณที่ต้องมี

การค านวณใหอ้าคาร

สามารถรับ

แรงสั่นสะเทือนจาก

แผ่นดนิไหวได้ตาม

กฎกระทรวงก าหนดการ

รับน้ าหนักความ

ต้านทานความคงทนของ

อาคารและพื้นดินที่

รองรับอาคารในการ

ต้านทานแรงสั่นสะเทือน

ของแผ่นดินไหวพ.ศ. 

2550 ต้องแสดง

รายละเอียดการค านวณ

การออกแบบโครงสร้าง 

13) 

กรณีใช้หน่วยแรงเกิน

กว่าค่าที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงฉบับที่ 6 

พ.ศ. 2527 เชน่ใช้คา่ 

fc > 65 ksc. หรอืค่า 

fc’> 173.3 ksc. ให้

แนบเอกสารแสดงผล

การทดสอบความมั่นคง

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

แข็งแรงของวัสดุที่รับรอง

โดยสถาบันที่เชื่อถือได้

วิศวกรผูค้ านวณและผู้

ขออนุญาตลงนาม 

14) 

กรณีอาคารที่เข้าข่าย

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

48 พ.ศ. 2540 ต้องมี

ระยะของคอนกรีตที่หุ้ม

เหล็กเสริมหรือคอนกรีต

หุม้เหล็กไม่น้อยกว่าที่

ก าหนดในกฎกระทรวง

หรอืมีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟจาก

สถาบันที่เชื่อถือได้

ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ) 

15) 

แบบแปลนและรายการ

ค านวณงานระบบของ

อาคารตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ)) 

16) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม



112 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 112 

 

ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

วิศวกรผูอ้อกแบบระบบ

ปรับอากาศ (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูอ้อกแบบระบบ

ไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมและ

วิศวกรผูอ้อกแบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

ส่วนของ
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ผูอ้อกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูอ้อกแบบระบบ

บ าบัดน้ าเสียและการ

ระบายน้ าทิง้ (ระดับวุฒิ

วศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูอ้อกแบบระบบ

ประปา (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูอ้อกแบบระบบ

ลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรอือาคาร
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

สว่นของ

ผูอ้อกแบบ)) 

 

282. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

หมำยเหตุ - 

283. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ 

1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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284. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

285. หมำยเหตุ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งขุดดิน 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

286. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งขุดดิน 

287. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

288. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

289. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:รับแจ้ง  

290. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 

291. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

292. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

293. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7วัน 

294. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

295. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจ้งขุดดิน 21/05/2558 13:55  

296. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

 

297. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1.การขุดดินที่ตอ้งแจ้งตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 

         1.1การด าเนินการขุดดินนัน้จะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้

บังคับได้แก่ 

              1) เทศบาล 
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              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรปีระกาศก าหนดในราช

กิจจานุเบกษา 

              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใชบ้ังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง 

              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใชบ้ังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2 การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แหง่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์

จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืน้ดินเกิน 3เมตรหรอืมีพื้นที่ปากบ่อดนิเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมี

ความลกึหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็น

การกระท าที่ขัดหรอืแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตอ้งออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน

นับแต่วันที่ได้รับแจง้ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจา้พนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่

วันที่มกีารแจ้งถ้าผูแ้จ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผูแ้จง้ได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี

อ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขใหถู้กต้องภายในเวลาที่ก าหนดให้เจา้พนักงานท้องถิ่น

ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

 

298. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จ้งยื่นเอกสารแจ้งการ

ขุดดินตามที่ก าหนดให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบ

ข้อมูล 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการขุดดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 

5 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 ด าเนนิการขุดดิน) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ

รับแจ้งและแจง้ให้ผูแ้จ้งมา

รับใบรับแจ้ง 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการขุดดิน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วัน 

 

299. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

300. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล

ธรรมดา)) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิตบิุคคล)) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

แผนผังบริเวณที่

ประสงค์จะ

ด าเนนิการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขตที่ดิน - 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

และที่ดนิบริเวณ

ข้างเคียง 

3) 
แบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 

หรอืส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจ้าของที่ดินลง

นามรับรองส าเนาทุก

หนา้ 

- 0 1 ชุด (กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินต้อง

มีหนังสอืยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้ก่อสร้างอาคาร

ในที่ดนิ) 

5) 

หนังสือมอบอ านาจ

กรณีให้บุคคลอื่นยื่น

แจ้งการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอมของ

เจ้าของที่ดินกรณี

ที่ดนิบุคคลอื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการค านวณ 

(วิศวกรผูอ้อกแบบ

และค านวณการขุด

ดินที่มคีวามลกึจาก

ระดับพืน้ดินเกิน๓

เมตรหรอืพืน้ที่ปาก

บ่อดนิเกิน 10,000 

ตารางเมตรต้องเป็นผู้

ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรมโยธา

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ไม่ต่ ากว่าระดับ

สามัญวิศวกรกรณี

การขุดดินทีม่ีความ

ลึกเกินสูง 20 เมตร

วิศวกรผูอ้อกแบบ

และค านวณต้องเป็น

ผูไ้ด้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรมโยธา

ระดับวุฒิวิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ

ติดตัง้อุปกรณ์ส าหรับ

วัดการเคลื่อนตัวของ

ดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน 20 

เมตร) 

9) 

ชื่อผู้ควบคุมงาน 

(กรณีการขุดดินลกึ

เกิน 3 เมตรหรอืมี

พืน้ที่ปากบ่อดนิเกิน 

10,000 ตาราง

เมตรหรอืมีความลึก

หรอืมีพื้นที่ตามที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น

ประกาศก าหนดผู้

ควบคุมงานต้องเป็นผู้

ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 
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301. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบบัละ 500 บำท 

ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

302. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ 

1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

303. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

304. หมำยเหตุ 

- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

305. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

306. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

307. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

308. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:รับแจ้ง  

309. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

310. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

311. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

312. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45วัน 

313. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

314. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

21/05/2558 16:06  

315. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ – 
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316. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใ้ดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต้อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นตามมาตรา 39  ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจา้พนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจา้

พน ักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวันที่ได้รับแจง้ในกรณีที่เจา้พนักงานท้องถิ่นตรวจ

พบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจง้ขอ้มูลหรอืยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิให้เจา้

พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรอืครบถ้วนภายใน 7วันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้ง

ค าสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแตว่ันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิหรือนับแตว่ันที่เริ่มการเคลื่อนย้าย

อาคารตามที่ได้แจง้ไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตาม

บทบัญญัติแหง่พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรอืข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้องใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นมหีนังสือแจ้งขอ้ทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวทิราบโดยเร็ว 

 

317. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

แจ้งเคลื่อนย้ายอาคารจ่าย

ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 
 

1 วัน - (องค์กร

ปกครองสว่น

ท้องถิ่นในพืน้ที่

ที่จะด าเนนิการ

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

2 วัน - (องค์กร

ปกครองสว่น

ท้องถิ่นในพืน้ที่

ที่จะด าเนนิการ

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

7 วัน - (องค์กร

ปกครองสว่น

ท้องถิ่นในพืน้ที่

ที่จะด าเนนิการ
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 
 

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจง้ผูย้ื่นแจ้งทราบ 

 
 

35 วัน - (องค์กร

ปกครองสว่น

ท้องถิ่นในพืน้ที่

ที่จะด าเนนิการ

เคลือ่นย้าย

อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 

318. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

319. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 



125 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 125 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบการแจ้ง

เคลื่อนย้าย

อาคารตามที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น

ก าหนดกรอก

ข้อความให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 

หรอืส.ค.1 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจา้ของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หนา้กรณีผูแ้จ้ง

ไม่ใช่เจา้ของ

ที่ดนิต้องมี

หนังสือยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้ก่อสร้าง

อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) 

กรณีที่มกีาร

มอบอ านาจตอ้ง

มีหนังสอืมอบ

อ านาจตดิอากร

แสตมป์ 30 

บาทพร้อม

ส าเนาบัตร

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ประจ าตัว

ประชาชนส าเนา

ทะเบียนบ้าน

หรอืหนังสอื

เดินทางของผู้

มอบและผูร้ับ

มอบอ านาจ 

4) 

หนังสือมอบ

อ านาจเจา้ของ

ที่ดนิ (กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

ส าเนาบัตร

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียน

บ้านของผูม้ี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล

ผูร้ับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีนิตบิุคคล

เป็นเจ้าของ

ที่ดนิ) 

- 0 1 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

7) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการ

ประกอบแบบ

แปลน 

- 1 0 ชุด - 

9) 
รายการค านวณ

โครงสรา้งพร้อม

- 1 0 ชุด - 



128 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 128 

 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบ 

10) 

หนังสือแสดง

ความยนิยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. 4) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. 4) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

320. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 
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ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ - 

321. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ 

1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

322. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

323. หมำยเหตุ 

- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

324. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

325. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

326. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

327. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:รับแจ้ง  

328. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

329. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

330. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

331. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงขอ้บัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45วัน 

332. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

333. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

21/05/2558 15:36  

334. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ – 
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335. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใ้ดจะดัดแปลงอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจhาพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจhาพนักงาน

ท้องถิ่นตามมาตรา๓๙ทวิเมื่อผูแ้จ้งได้ด าเนินการแจง้แล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นตอ้งออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจา้

พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวันที่ได้รับแจง้ในกรณีที่เจา้พนักงานท้องถิ่นตรวจ

พบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจง้ขอ้มูลหรอืยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไมค่รบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิให้เจา้

พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรอืครบถ้วนภายใน๗วันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง

ดังกล่าวและภายใน ๑๒๐ วันนับแตว่ันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคาร

ตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจา้พนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแหง่

พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรอืข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจง้ขอ้ทักท้วงใหผู้้แจ้งตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว 

 

336. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคาร

จา่ยค่าธรรมเนียมและรับ

ใบรับแจ้ง 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ดัดแปลงอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ดัดแปลงอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 
 

ดัดแปลงอาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจง้ผูย้ื่นแจ้งทราบ 

 
 

35 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ดัดแปลงอาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 

 

337. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

338. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรอง - 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

นิตบิุคคล 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

แบบการแจ้ง

ดัดแปลงอาคาร

ตามที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก าหนด

และกรอก

ข้อความให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

2) 

ใบอนุญาตหรอืใบ

รับแจ้งก่อสร้าง

อาคารเดิมที่ได้รับ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

3) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 

หรอืส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หนา้พร้อมเจ้าของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หนา้กรณีผูแ้จ้ง

ไม่ใช่เจา้ของที่ดิน

ต้องมีหนังสอื

ยินยอมของ

เจ้าของที่ดินให้

ก่อสร้างอาคารใน

ที่ดนิ 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 
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ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

4) 

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและประกอบ

กิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรอื

ใบอนุญาตฯฉบับ

ต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและประกอบ

กิจการ (ส่วน

ขยาย) พร้อม

เงื่อนไขและ

แผนผังที่ดนิแนบ

ท้าย (กรณีอาคาร

อยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

5) 

กรณีที่มกีารมอบ

อ านาจตอ้งมี

หนังสือมอบ

อ านาจตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนส าเนา

ทะเบียนบ้านหรอื

หนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

6) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียน

- 0 1 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

แจ้งดัดแปลง
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ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บ้านของผูม้ี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล

ผูร้ับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของที่ดิน

เป็นนิติบุคคล) 

อาคาร) 

7) 

หนังสือยินยอมให้

ชิดเขตที่ดินต่าง

เจ้าของ (กรณี

ก่อสร้างอาคารชิด

เขตทีด่ิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้

แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

8) 

หนังสือรับรองของ

สถาปนิก

ผูอ้อกแบบพร้อม

ส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ) 

9) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ) 

10) 
หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงาน

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ
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ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ของวิศวกรผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้ม

ส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

วิศวกรควบคุม

งาน) 

ผูอ้อกแบบ) 

11) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงาน

ของสถาปนิกผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้ม

ส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ) 

12) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนที่มี

ลายมอืชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและคุณวุฒิ

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ) 
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ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ที่อยู่ของสถาปนิก

และวิศวกร

ผูอ้อกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

13) 

รายการค านวณ

โครงสรา้งแผ่นปก

ระบุชื่อเจ้าของ

อาคารชื่ออาคาร

สถานที่ก่อสรา้ง

ชื่อคุณวุฒทิี่อยู่

ของวิศวกรผู้

ค านวณพร้อมลง

นามทุกแผ่น          

(กรณีอาคาร

สาธารณะอาคาร

พิเศษอาคารที่

ก่อสร้างดว้ยวัสดุ

ถาวรและทนไฟ

เป็นส่วนใหญ่) 

กรณีอาคารบาง

ประเภทที่ตัง้อยู่ใน

บริเวณที่ต้องมี

การค านวณให้

อาคารสามารถรับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผน่ดินไหวได้

ตามกฎกระทรวง

ก าหนดการรับ

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ) 



138 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 138 

 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

น้ าหนักความ

ต้านทานความ

คงทนของอาคาร

และพืน้ดินที่

รองรับอาคารใน

การตา้นทาน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผ่นดินไหว

พ.ศ. 2550 ต้อง

แสดงรายละเอียด

การค านวณการ

ออกแบบ

โครงสรา้ง 

14) 

กรณีใช้หน่วยแรง

เกินกว่าค่าที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 6 พ.ศ. 2527 

เชน่ใช้คา่ fc > 65 

ksc. หรอืค่า fc’> 

173.3 ksc. ให้

แนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรงของ

วัสดุที่รับรองโดย

สถาบันที่เชื่อถือได้

วิศวกรผูค้ านวณ

และผู้ขออนุญาต

ลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ) 
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ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

15) 

กรณีอาคารที่เข้า

ข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 48 พ.ศ. 

2540 ต้องมี

ระยะของคอนกรีต

ที่หุ้มเหล็กเสริม

หรอืคอนกรีตหุม้

เหล็กไม่น้อยกว่าที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันที่

เชื่อถือได้

ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ) 

16) 

แบบแปลนและ

รายการค านวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ)) 

17) 
หนังสือรับรองของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น
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ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

เพิ่มเติม

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรองของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ไฟฟ้า (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรองของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

และวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม ้

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

ส่วนของ
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ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผูอ้อกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรองของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

บ าบัดน้ าเสียและ

การระบายน้ าทิง้ 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรองของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ประปา (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ)) 

22) 

หนังสือรับรองของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ลิฟต์ (ระดับวุฒิ

วศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพิ่มเติม

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรอือาคาร

ขนาดใหญ่
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ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

พิเศษ 

(เอกสารใน

ส่วนของ

ผูอ้อกแบบ)) 

 

339. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

340. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ(1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

341. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

342. หมำยเหตุ 
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คูม่ือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งถมดิน 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

343. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งถมดิน 

344. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

345. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

346. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:รับแจ้ง  

347. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 

348. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

349. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

350. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7วัน 

351. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

352. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจ้งถมดิน 21/05/2558 14:26  

353. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำร ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

 

354. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1.การถมดินที่ต้องแจ้งตอ่เจา้พนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 

         1.1การด าเนินการถมดินนัน้จะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้

บังคับได้แก่ 

              1) เทศบาล 
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              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรปีระกาศก าหนดในราช

กิจจานุเบกษา 

              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง 

              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใชบ้ังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แหง่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์

จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนนิดินเกินกว่าระดับที่ดนิต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตาราง

เมตรหรอืมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดซึ่งการประกาศของเจา้พนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็น

การขัดหรอืแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตอ้งออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วัน

นับแต่วันที่ได้รับแจง้ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจา้พนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่

วันที่มกีารแจ้งถ้าผูแ้จ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผูแ้จง้ได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี

อ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิน้ผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขใหถู้กต้องภายในเวลาที่ก าหนดให้เจา้พนักงานท้องถิ่น

ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

 

355. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จ้งยื่นเอกสารแจ้งการ

ถมดินตามที่ก าหนดให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบ

ข้อมูล 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการถมดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 

5 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 ด าเนนิการถมดิน) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ

รับแจ้งและแจง้ให้ผูแ้จ้งมา

รับใบรับแจ้ง 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการถมดิน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วัน 

 

356. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

357. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

แผนผังบริเวณที่

ประสงค์จะ

ด าเนนิการถม

ดิน 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ที่ดนิและที่ดนิ

บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

แบบแปลน

รายการ

ประกอบแบบ

แปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 

หรอืส.ค.1 

ขนาดเท่า

ตน้ฉบับทุกหน้า

พร้อมเจา้ของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หนา้ 

- 0 1 ชุด (กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินต้อง

มีหนังสอืยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้ก่อสร้างอาคาร

ในที่ดนิ) 

5) 

หนังสือมอบ

อ านาจกรณีให้

บุคคลอื่นยื่นแจง้

การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

กรณีที่ดนิบุคคล

อื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการค านวณ 

(กรณีการถมดิน

ที่มพีืน้ที่ของเนิน

ดินตดิต่อเป็นผนื

เดียวกันเกิน 

2,000 ตาราง

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

เมตรและมีความ

สูงของเนนิดิน

ตั้งแต ่2 เมตร

ขึน้ไปวิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

ค านวณตอ้งเป็น

ผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธา

ไม่ต่ ากว่าระดับ

สามัญวิศวกร

กรณีพืน้ที่เกิน 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนนิดิน

เกิน 5 เมตร

วิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

ค านวณตอ้งเป็น

ผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธา

ระดับวุฒิ
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

วิศวกร) 

8) 

ชื่อผู้ควบคุมงาน 

(กรณีการถมดิน

ที่มพีืน้ที่ของเนิน

ดินตดิต่อเป็นผนื

เดียวกันเกิน 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนนิดิน

ตั้งแต ่2 เมตร

ขึน้ไปต้องเป็นผู้

ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 

9) 
ชื่อและที่อยู่ของ

ผูแ้จ้งการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 

358. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบบัละ 500 บำท 

ค่ำธรรมเนียม500 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

359. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ 

1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 
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2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนผูว้่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ(ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรรอ้งเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

360. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

361. หมำยเหตุ 

- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

362. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

363. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

364. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

365. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:รับแจ้ง  

366. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

367. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

368. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

369. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15วัน 

370. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

371. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

21/05/2558 15:57  

372. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 

 

373. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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ผูใ้ดจะรื้อถอนอาคารที่มีสว่นสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรอืที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร

และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 

39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด

เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ง

ได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี

อ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและ

ภายใน 120วันนับแตว่ันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรอืนับแต่วันที่เริ่มการรือ้ถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ

แปลนหรอืรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี

ห นั ง สื อ แ จ้ ง ข้ อ ทั ก ท้ ว ง ใ ห้ ผู้ แ จ้ ง ต า ม ม า ต ร า  39 ท วิ ท ร า บ โ ด ย เ ร็ ว 

 

374. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคารจ่าย

ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการรื้อ

ถอนอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการรื้อ

ถอนอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณารับรองการแจง้

และมีหนังสือแจ้งผูย้ื่นแจง้

ทราบ 
 

12 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการรื้อ

ถอนอาคาร) 
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ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วัน 

 

375. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

376. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

แบบการแจ้งรื้อ

ถอนอาคารตามที่

เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก าหนด

และกรอก

ข้อความให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้รื้อถอน

อาคาร) 

2) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูอ้อกแบบ

ขั้นตอนและสิ่ง

ป้องกันวัสดุหล่น

ในการรื้อถอน

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้รื้อถอน

อาคาร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

อาคาร (กรณี

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

ควบคุม) 

3) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 

หรอืส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หนา้พร้อมเจ้าของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หนา้กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินต้องมี

หนังสือยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้รื้อถอนอาคาร

ในที่ดนิ 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้รื้อถอน

อาคาร) 

4) 

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและประกอบ

กิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรอื

ใบอนุญาตฯฉบับ

ต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและประกอบ

กิจการ (ส่วน

ขยาย) พร้อม

เงื่อนไขและ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้รื้อถอน

อาคาร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

แผนผังที่ดนิแนบ

ท้าย (กรณีอาคาร

อยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีที่มกีารมอบ

อ านาจตอ้งมี

หนังสือมอบ

อ านาจตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนส าเนา

ทะเบียนบ้านหรอื

หนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้รื้อถอน

อาคาร) 

6) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียน

บ้านของผูม้ี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล

ผูร้ับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของที่ดิน

เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้รื้อถอน

อาคาร) 

7) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

8) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงาน

ของวิศวกรผู้

ควบคุมการรื้อ

ถอนพร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที่

ต้องมีวศิวกร

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

9) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนที่มี

ลายมอืชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและคุณวุฒิ

ที่อยู่ของสถาปนิก

และวิศวกร

ผูอ้อกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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377. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

378. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

 1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

 4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

 ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

379. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

380. หมำยเหตุ 

- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงนิเบี้ยควำมพิกำร 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

381. ชื่อกระบวนงำน:การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงนิเบีย้ความพิการ 

382. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

383. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

384. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:ขึน้ทะเบียน  

385. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2553 

386. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

387. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

388. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 นาที 

389. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

390. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงนิเบีย้ความพิการ   

22/05/2558 11:38  

391. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำร ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจกิายนของทุกปี) 

392. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงนิ

เบีย้ความพิการในปีงบประมาณถัดไปณที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาหรอืสถานที่ที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ 
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ผูม้ีสทิธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผูม้ีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องหา้มดังตอ่ไปนี้ 

 1. มีสัญชาติไทย 

 2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

 3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวติคนพิการ 

 4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะหข์องรัฐ 

ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรอืผูดู้แลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรอืโอนเงนิเข้าบัญชเีงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรอืผู้ดูแลคน

พิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่คนพิการเป็นผูเ้ยาว์ซึ่งมผีูแ้ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรอืคนไร้ความสามารถให้ผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมผูพ้ิทักษ์หรอืผูอ้นุบาลแล้วแต่กรณียื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 

 วิธีการ 

    1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรอืผูดู้แลคนพิการผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมผูพ้ิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นประกาศก าหนด 

    2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถอืว่า

เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบีย้ความพิการตามระเบียบนีแ้ล้ว 

    3. กรณีคนพิการที่มสีิทธิได้รับเบีย้ความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบีย้ความพิการ

ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไป 

393. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท้ี่ประสงค์จะขอรับเบีย้

ความพิการใน

ปีงบประมาณถัดไปหรอื

ผูร้ับมอบอ านาจยื่นค าขอ

พร้อมเอกสารหลักฐาน

และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค า

ร้องขอลงทะเบียนและ

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

20 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

20 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบคือ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

2) การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที กรมส่งเสริมการ (1. ระยะเวลา : 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 แบบยื่นค าขอลงทะเบียน

ให้ผู้ขอลงทะเบียน 
 

ปกครองท้องถิ่น 10 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 นาที 

 

394. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

395. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว

คนพิการตาม

กฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการ

คุณภาพชีวติคน

พิการพรอ้ม

ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) สมุดบัญชเีงิน - 1 1 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ฝากธนาคาร

พร้อมส าเนา 

(กรณีที่ผู้ขอรับ

เงินเบี้ยความ

พิการประสงค์

ขอรับเงนิเบีย้ยัง

ชีพผู้สูงอายุผา่น

ธนาคาร) 

4) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรอื

บัตรอื่นที่ออก

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที่มีรูป

ถ่ายพร้อมส าเนา

ของผู้ดูแลคน

พิการผู้แทนโดย

ชอบธรรมผู้

พิทักษ์ผู้อนุบาล

แล้วแต่กรณี 

(กรณียื่นค าขอ

แทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) 

สมุดบัญชเีงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมส าเนาของ

ผูดู้แลคนพิการ

ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมผูพ้ิทักษ์ผู้

อนุบาลแล้วแต่

กรณี (กรณีที่คน

- 1 1 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

พิการเป็นผู้เยาว์

ซึ่งมีผู้แทนโดย

ชอบคนเสมือน

ไร้ความสามารถ

หรอืคนไร้

ความสามารถให้

ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมผูพ้ิทักษ์

หรอืผูอ้นุบาล

แล้วแต่กรณีการ

ยืน่ค าขอแทน

ต้องแสดง

หลักฐานการ

เป็นผู้แทน

ดังกล่าว) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

396. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มขี้อมูลคา่ธรรมเนียม 

 

397. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ 
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1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

398. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงนิเบีย้ความพิการ 

- 

 

 

399. หมำยเหตุ 

- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

400. ชื่อกระบวนงำน:การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

401. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

402. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

403. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:ขึน้ทะเบียน  

404. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นพ.ศ. 2552 

405. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

406. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

407. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 

408. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

409. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ     

22/05/2558 15:52  

410. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำรที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์/ติดตอ่ด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจกิายนของทุกปี) 

 

411. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นพ.ศ. 2552 ก าหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจกิายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึน้ไปใน

ปีงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาณส านักงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กร
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ปกครองสว่นท้องถิ่นก าหนด 

 หลักเกณฑ์ 

    1.มีสัญชาติไทย 

    2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

    3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึน้ไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

    4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรอืสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรอืองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้แก่ผูร้ับบ านาญเบีย้หวัดบ านาญพิเศษหรอืเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน

สงเคราะหข์องรัฐหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดอืนค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรอืผลประโยชน์

อย่างอื่นที่รัฐหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ายกเว้นผูพ้ิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจา่ยเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 

ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงนิเบีย้ยังชีพ

ผูสู้งอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

       1.รับเงนิสดด้วยตนเองหรอืรับเงนิสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสทิธิ 

       2.โอนเงนิเข้าบัญชเีงินฝากธนาคารในนามผูม้ีสทิธิหรอืโอนเงนิเข้าบัญชเีงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่

ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสทิธิ 

 วิธีกำร 

     1.ผูท้ี่จะมีสทิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วย

ตนเองหรอืมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการได้ 

     2.กรณีผูสู้งอายุที่ได้รับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผา่นมาให้

ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนีแ้ล้ว 

     3.กรณีผูสู้งอายุที่มสีิทธิได้รับเบีย้ยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไป 

 

412. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท้ี่ประสงค์จะขอรับเบีย้ยัง

ชีพผู้สูงอายุใน

ปีงบประมาณถัดไปหรอื

20 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

20 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ผูร้ับมอบอ านาจยื่นค าขอ

พร้อมเอกสารหลักฐาน

และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค า

ร้องขอลงทะเบียนและ

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

ให้บริการจรงิ) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นค าขอลงทะเบียน

ให้ 

ผูข้อลงทะเบียนหรอืผู้รับ

มอบอ านาจ 

 
 

10 นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

10 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 นาที 

 

413. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 

414. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรอื

- 1 1 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที่มีรูป

ถ่ายพร้อมส าเนา 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชเีงิฝาก

ธนาคารพร้อม

ส าเนา (กรณีที่ผู้

ขอรับเงนิเบีย้ยัง

ชีพผู้ประสงค์

ขอรับเงนิเบีย้ยัง

ชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพี

ผูสู้งอายุผ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรอื

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที่มีรูป

ถ่ายพร้อมส าเนา

ของผู้รับมอบ

อ านาจ (กรณี

- 1 1 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 

6) 

สมุดบัญชเีงิฝาก

ธนาคารพร้อม

ส าเนาของผู้รับ

มอบอ านาจ 

(กรณีผูข้อรับเงนิ

เบีย้ยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพี

ผูสู้งอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพี

ผูสู้งอายุผ่าน

ธนาคารของ

ผูร้ับมอบ

อ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

415. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มขี้อมูลคา่ธรรมเนียม 

 

416. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
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1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

หมำยเหตุ 

1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมูท่ี่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ที่หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) 

ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

417. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

- 

 

 

418. หมำยเหตุ 

- 

 

 

 

 
 

 

 


