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ค าน า 

 

       พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม
มาตรา 7 ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ  ขั้นตอน 
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ     ค า
ขอ...” โดยมีเป้าหมาย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผย
ขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 

        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า จึงได้จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน” ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
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การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ที่มา 

       เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต
ด าเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา เอกสาร และ
หลักฐานที่จ าเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้าง
ภาระแก่ประชาชนอย่างมาก  และเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวที
การค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ใช้
อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่อง
เร่งด่วน   สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ได้น าร่าง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 
       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 และมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต        
ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) 
ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได้ 

        มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่น
ค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดส าเนาให้ 
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนด้วย 

        มาตรา 7 วรรคสาม ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

       มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

       2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
       2.2 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  
 
3. ค าจ ากัดความ 
      “การบริหารประชาชน” หมายถึง การด าเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้วเสร็จ
ตามค าขอ การยื่นค าขอนี้เป็นการยื่นค าขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้
ผู้รับบริการต้องยื่นค าขอก่อนด าเนินการใด ได้แก่การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร 



             2 
 
 
      “ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
      “หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย  ส่วนราชการ  จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่ 

4. แนวคิดและหลักการ 
        แนวคิดและหลักการของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้น าหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นหลักการ
ส าคัญ  ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชน
ทราบ เพ่ือเป้าหมายอันเป็นหัวใจส าคัญคือ การค านวณความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         4.1 ความหมายของคู่มือส าหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ใน
การติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่ จ าเป็น
อย่างไร เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         4.2 ขอบเขตการด าเนินการ หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ประชาชนต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะด าเนินการใดๆ ต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน    การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 
  1) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ 
  2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
         4.4 เป้าหมายของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
           หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชน
ต้องมายื่นขออนุญาตก่อนด าเนินการใด มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และน าไปใช้ในการให้บริการประชาชน 
 
5.ประโยชน์ที่ได้จากการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
              ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 
  -ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส 
  -ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 
  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

               ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
    -ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต

คอรัปชั่น 
  - สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพ่ือน ามาปรับปรุงการ

ให้บริการ 
  - พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 
       ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
  -ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  -เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน/งานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า อ าเภอพยุห์ 

 จังหวัดศรีสะเกษ 
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529       ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 
 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ  ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างนั้นๆ และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น  เช่น  ให้เช่า, ท าการค้าขาย ,โกดัง หรือเพ่ือใช้
ประกอบกิจการอ่ืนๆ เพ่ือหารายได้ต้องมีทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต้องไม่เข้าข้อยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 มาตรา 9,10 

 

 

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ           งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   กองคลัง 

   เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)                                     

2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน   

   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 

3.ค านวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี 

4.แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ช าระเงิน และรับ 

  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่ให้บริการ                     การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.nongka-local.go.th/
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 1.เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องช าระภายใน30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  

  หากช าระ เกินก าหนดต้องเสียเงินเพ่ิม ดังนี้ 

  ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพ่ิม 2.5% 

  เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพ่ิม 5% 

  เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพ่ิม 7.5% 

  เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพ่ิม 10% 

  เกิน 4 เดือนต้องด าเนินคดี 

 2.ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมิน ต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน 

 

  ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน                                          จ านวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีภาษีโรงเรือนและท่ีดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)                      จ านวน  1  ฉบับ 

 

ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 

อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 

ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5% 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์: 045-960529 

หรือ เว็บไซต์  : www.Nongka-local.go.th 
 

 

 

กรณีผู้ช าระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วยังไม่ช าระทันทีให้ด าเนินการ ดังนี้ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka-local.go.th/
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                                                    ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 
 
 

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหา
รายได้หรือโฆษณาการค้า  หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้  ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ 
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน  ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็น
รายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิด
ภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี 

 

 
 

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

   พร้อมเอกสารประกอบ 

2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.4 

   และ ผ.ท.5 

3.ค านวณพ้ืนที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย 

4.แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 

5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)  

 

  ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน                                                จ านวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7)                                                     จ านวน  1  ฉบับ    

 

งานที่ให้บริการ                     การรับช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 

http://www.nongka-local.go.th/
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อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้ 

อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 

1) อักษรไทยล้วน 3 บาท 

2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 บาท 

3) ป้ายดังต่อไปนี้ 

ก. ไม่มีอักษรไทย40 บาท 

ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ40 บาท 

4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุ
ให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมขึ้นให้คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีท่ีเพ่ิมขึ้น 

5) ป้ายใดต่ ากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์: 045-960529 

หรือ เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 
 

ค่าธรรมเนียม  

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka-local.go.th/
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                                                   ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 
 
 

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
ได้แก่ พ้ืนที่ดิน และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ใน
เกณฑ์ลดหย่อนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษี
บ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้น 

  

 
 

กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซึ่งต้องย่ืนใหม่         งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  

ทุก 4 ปี / ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม) 

1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) 

2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน  

   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5. 

3.ค านวณค่าภาษีบ ารุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลางที่ดินและประเมิน 

   ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 

4.แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.5) 

5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน 

   ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11) 

   ส าหรับการช าระภาษีในรอบ 3 ปีถัดไป 

1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน แจ้งชื่อ – สกุล ให้เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 

2.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน  (ภ.บ.ท.11) 

 

                  15 

งานที่ให้บริการ                      การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.nongka-local.go.th/


 

 

 ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 3 วัน 

 

 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน                                                จ านวน   1   ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)                                         จ านวน   1   ฉบับ 

 

ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุกเสียกึ่งอัตรา ๓ บาท 

ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5.50 บาท 

ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 11 เท่า 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์: 045-960529 

หรือ เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka-local.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 
 
 

ก าหนดให้ผู้ที่ด าเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพ่ิมเติม ให้ผู้ด าเนินกิจการดังกล่าว
ปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดด าเนินกิจการที่ส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ (มาตรา 71)  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวาง 
โทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

  

 
 

• ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อมหลักฐาน                                 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

* รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 

* รายใหม่ : ก่อนเปิดด าเนินการ  

• ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

• ใบอนุญาตมีก าหนดอายุ 1 ปี 

  

 

 ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน                                          จ านวน   1   ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                       จ านวน   1   ฉบับ 

 

งานที่ให้บริการ                      การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 

http://www.nongka-local.go.th/
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรายปี ปีละ 150 บาท 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์: 045-960529 

หรือ เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka-local.go.th/
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                                                    ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 
 

 
 

ก าหนดให้ผู้ที่ด าเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพ่ิมเติม ให้ผู้ด าเนินกิจการดังกล่าว
ปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดด าเนินกิจการที่ส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ (มาตรา 71)   ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาตต้อง
ระวางโทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

  

 
 

• ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อมหลักฐาน                                 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

* รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 

* รายใหม่ : ก่อนเปิดด าเนินการ  

• ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

  ตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

• ใบอนุญาตมีก าหนดอายุ 1 ปี 

 

 ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน                                         จ านวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล                                จ านวน  1  ฉบับ 

 

งานที่ให้บริการ                      การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 

http://www.nongka-local.go.th/
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูลรายปี ปีละ 3,500 บาท 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์: 045-960529 

หรือ เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka.go.th/


26 

 

 

 

                                                    ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



27 

 



28 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : : www.Nongka-local.go.th 

 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2535
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 ข้อ 2 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 2/2535 เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชราบัญญัติการสาธารณสุข 
พุทธศักราช 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โดยได้รับความเห็นชอบ จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองค้า  และนายอ าเภอหนองสองห้อง จึงตราข้อบัญญัติต าบลขึ้นเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  
เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2551 

  

 
 

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร                งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  

และสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  

ต้องแจ้งขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและพ้ืนที่เกิน  

200 ตารางเมตร จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อ 

เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ก าหนด 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารประกอบ 

2. เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสถานที่ 

3. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพิจารณา 

4.เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ามารับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

 

 ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

งานที่ให้บริการ                      การขออนุญาตสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

http://www.nongka.go.th/
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เอกสารประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต 
1.บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต                        จ านวน   1  ฉบับ 
2.บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหาก                      
 ไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต                                                          จ านวน  1   ฉบับ  
3.ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ประกอบกิจการ                                                    จ านวน  1  ฉบับ 
4.หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ                             
ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจกรณีที่ผู้ขอรับไม่สามารถมาด าเนินการด้วยตัวเอง    จ านวน  1  ฉบับ 
5.แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ(เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหม่-ใบอนุญาต 
หรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม)                                                                จ านวน  1  ฉบับ 
6. เอกสารที่เก่ียวข้อง 
เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตฯ 
1.หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเดิม                                                                จ านวน  1  ฉบับ 
2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของ 
ผู้ขอต่อใบอนุญาตฯ                                                                               จ านวน  1  ฉบับ 
3.ใบรับรองแพทย์                                                                                 จ านวน  1  ฉบับ                                                                                      
4.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง     
 
 

ที ่ พื้นที่ประกอบอาหาร ค่าธรรมเนียมฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซ่ึงมีพ้ืนที่ไม่
เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

 

1 พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  10 ตารางเมตร  50 
2 พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่   1๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  25  ตารางเมตร 100 
3 พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่   2๕ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  50  ตารางเมตร ๒๐๐ 
4 พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่   5๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร ๔00 
5 พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ 10๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร 500 

 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์: 045-960529 

หรือ เว็บไซต์ : : www.Nongka-local.go.th

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka.go.th/
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529              ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 
 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชย์กิจ
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

 
  

 
 

• การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขต                     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ภายใน 30 วัน  

นับแต่วันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 

1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นค าขอ 

  ต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน 

2.เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจค าขอ และ  หลักฐานต่างๆ 

3.ผู้ประกอบการรับใบส าคัญทะเบียนพาณิชย์  

  และช าระค่าธรรมเนียม 

 

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 

 

 

 

งานที่ให้บริการ                      การจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

http://www.nongka.go.th/
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เอกสารประกอบการยื่น 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ ทพ.)                                                     จ านวน  1   ฉบับ                                   

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ                             จ านวน  1   ฉบับ 

3) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ                                          จ านวน   1   ฉบับ 

4) กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

• หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่                              จ านวน   1   ฉบับ 

• ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน  

  หรือส าเนาสัญญาเช่า                                                                         จ านวน   1   ฉบับ  

• แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญ 

  บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป                                                                   จ านวน   1   ฉบับ  

5) กรณีมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

  และส าเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอ านาจ                                                จ านวน   1   ฉบับ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้า ที่ขายหรือให้เช่า 

7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจให้น าใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย 

• กรอกค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ 

• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 

• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์จัดท าใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จขั้นตอน 

 

 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 

2 ค าขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 20 
3 ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ 20 
4 ค าร้องขอรับใบแทน 30 
5 ค าร้องขอรับรองส าเนา 30 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 
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ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์: 045-960529 

หรือ เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 

 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka.go.th/
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                                                    ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

ส านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า                      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกายน ) 

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529               ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 

1.สัญชาติไทย 

2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  (ตามทะเบียนบ้าน) 

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

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้รับ 
เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

5.กรณีท่ีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องขอได้ โดยให้ผู้รับมอบ
อ านาจติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า   พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

 
  

 
 

1.ผู้สูงอายุ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ               ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  

2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  

3.เสนอคณะผู้บริหาร 

 

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

1.บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย          จ านวน   1  ฉบับ 
  พร้อมส าเนา 
2.ทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนา                                                                   จ านวน   1  ฉบับ 
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)   
  ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร                                     จ านวน   1  ฉบับ 

งานที่ให้บริการ                      การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ           กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 

http://www.nongka.go.th/
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 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์: 045-960529 

หรือ เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka.go.th/
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                                                                                   ทะเบียนเลขท่ี......................../......... 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ................ 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้สูงอายุ 

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

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

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

เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สญัชาติ             มีชื่ออยู่ในส าเนา 

ทะเบียนบ้านเลขท่ี......................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................ 

ต าบล/แขวง                     อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                          . 

รหัสไปรษณีย์               โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของ 

ผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอ  ---- 

สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อื่นๆ................................. 

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

ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรฐั 

 ไม่ได้รับการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 

 ย้ายภูมลิ าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยยา้ยมาจาก (ระบุที่อยู่
เดิม.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.................  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก  1 วิธี) 

  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดร้ับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธ ิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

พร้อมแนบเอกสาร ดังน้ี 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย    ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุผ่านธนาคาร) 

  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ีคุณสมบัตคิรบถ้วน ไม่ไดเ้ป็นผูร้บับ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดอืนจากหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

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

                 ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                 เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบีย 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมาย่ืนค าขอลงทะเบียนแทน 

ผู้ยื่นค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจ เก่ียวข้องเป็น.....................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอ
ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ)  .................................................................................................เลขประจ าตัว
ประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

---- ที่อยู่

                                                  ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ

          ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 

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

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

----   

  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน   

  เป็นผู้ที่ขาดคณุสมบัต ิเนื่องจาก 

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

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

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

จ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบยีน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล........................ 

        คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิด้ตรวจสอบ
แล้ว มีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบยีน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 

 

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

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

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

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

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

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

ค าสั่ง 

           รับลงทะเบียน    ไม่รับลงทะเบียน    อื่นๆ................................................................................................... 

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

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล...................................... 

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

 (ตัดตามรอยเส้นประ ใหผู้้สูงอายทุี่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                                                                          

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

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 

  การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...........    โดยจะเริ่มรบัเงินเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม ..............  ถึงเดือนกันยายน ................  ในอัตร าแบบขั้นบันได  ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  กรณี
ผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาที่ไปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ............. ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน ..............) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ท้ังนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง                                            

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

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

          เจ้าหน้าที่ผู้รบัลงทะเบียน 
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.ส านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า            วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกายน ) 

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  (ตามทะเบียนบ้าน) 

3. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

5. กรณีท่ีผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้  มอบอ านาจให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าร้องขอแทน  แต่ต้องน า
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

 
  

 
 

1.ผู้พิการ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้พิการ                    ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  

2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  

3.เสนอคณะผู้บริหาร 

 

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ                       จ านวน   1  ชุด 
2.บัตรประจ าตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความพิการ          จ านวน   1  ชุด 
3.รูปถ่ายผู้พิการ 1 นิ้ว                                                                              จ านวน   1  รูป 
4.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล                        จ านวน   1  ชุด 
5.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)  
ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร                                         จ านวน   1  ฉบับ 

งานที่ให้บริการ                      การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 

http://www.nongka.go.th/
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 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์: 045-960529 

หรือ เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka.go.th/
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ทะเบียนเลขที่................../................ 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ........... 

 

 

 

 

ข้อมูลคนพิการ 

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

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

ค าน าหน้านาม   เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อื่น  ๆ(ระบุ)......................... 

ช่ือ............................................................นามสกลุ.................................................................... 

เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ปี สัญชาติ........................ มีช่ืออยู่ในส าเนาทะเบียน
บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ต าบล         อ าเภอ       . จังหวัด          รหัส
ไปรษณีย์.............โทรศัพท์....................  

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้พิการที่ยื่นค าขอ ----  

ประเภทความพิการ         ความพิการทางการเห็น          ความพิการทางสติปัญญา                             

   ความพิการทางการไดย้ินหรือสือ่ความหมาย        ความพิการทางการเรยีนรู้      ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย         
ความพิการทางออทิสติก        ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม       พิการซ้ าซ้อน      ไม่ระบุความพิการ 

สถานภาพ    โสด       สมรส      หม้าย      หย่าร้าง      แยกกันอยู่      อื่น ๆ........... 

บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ .............................................................................โทรศัพท์.................................................................. 

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    

  ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพ    เคยได้รบั(ย้ายภูมลิ าเนา)เข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ............................  ได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      ไดร้ับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   อื่น  ๆ(ระบุ)........ 

 ไม่สามารถใช้ชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง     มีรายได้ไมเ่พียงพอแก่การยังชีพ   ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ้

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

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ...............   โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลอืก 1 วิธี)  

  รับเงินสดด้วยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดร้ับมอบอ านาจจากผูม้ิสิทธิ 

  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลทีไ่ด้รบัมอบอ านาจจากผูม้ีสิทธิ 

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

 

 

 

 

 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบยีนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจ เกี่ยวข้องกับคน
พิการที่ขอข้ึนทะเบียน โดยเป็น  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พี่น้อง   ผู้ดูแลคนพิการ   อื่น  ๆ ..........................ลงทะเบียน
ช่ือ – สกุล (ผูร้ับมอบอ านาจ).....................................................................................เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

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

                                                     ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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พร้อมแนบเอกสารดังน้ี 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ หรือส าเนาบัตรอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย     ส าเนาทะเบียนบา้น  

  ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบีย้ความพิการประสงค์ขอรับเงินผา่นธนาคาร) 

  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯแทน) 

 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน ไมไ่ด้เป็นผูร้ับบ านาญหรือสวสัดิการเป็นรายเดือนจาก 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างตน้เป็นความจริงทุกประการ 

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

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

                    ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                            เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบยีน 

หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความทีไ่มต่้องการออก   และท าเครื่องหมาย   ในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้งการ 
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ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 

 ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….............. 

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

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

---- แล้ว 

  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน     เป็นผู้ที่ขาดคณุสมบัต ิ

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

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

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

     เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล........................... 

          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิด้ตรวจสอบ
แล้วมีความเห็นดังนี ้

  สมควรรับลงทะเบยีน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 

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

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

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

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

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

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

ค าสั่ง 

  รับลงทะเบียน     ไม่รบัลงทะเบียน     อื่น ๆ .................................................................................... 

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล............................. 

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

 

 

 

 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.............................เดือน......................................พ.ศ....................................... 

 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ............โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่
เดือนตุลาคม ...........   ถึง เดือนกันยายน .............  ในอัตราเดือนละ 800 บาท กรณีคนพิการย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ท่ีอื่น(ต้ังแต่วันที่ 1 
ธันวาคม ............. ถึง 30 พฤศจิกายน ........... ) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใหม่ภายใน  เดือนพฤศจิกายน............... เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการ 

        

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

                           เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบยีน 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดตามเส้นประให้คนพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า            วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 

1.สัญชาติไทย 

2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  (ตามทะเบียนบ้าน) 

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

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้รับ 
เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

5.กรณีท่ีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องขอได้ โดยให้ผู้รับมอบ
อ านาจติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า   พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

 
  

 
 

1.ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน                        ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  

2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ   

3.เสนอคณะผู้บริหาร 

 
 

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                                                            จ านวน    1   ฉบับ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วยเอดส์                                                       จ านวน    1   ฉบับ 
3.ใบรับรองแพทย์                                                                              จ านวน    1   ฉบับ 
 

งานที่ให้บริการ                      การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 

http://www.nongka.go.th/
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 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์ : 045-960529 

หรือ เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka.go.th/
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แบบค าขอรับการสงเคราะห์ 

ล าดับที่............./..............           วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. .............. 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล................................. 

 ด้วย..................................................เลขประจ าตัวประชาชน........................................ 

เกิดวันท่ี........เดือน............................พ.ศ............ อายุ............ ปี มีชือ่อยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี...............ถนน…..........................    
ตรอก/ซอย............................. หมูท่ี่.............. ต าบล....................   อ าเภอ.....................    จังหวัด..................   รหสัไปรษณีย์...............  
ขอแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์  เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส ์โดยขอให้รายละเอยีดเพิ่มเติม ดังนี้ 

                      1. ท่ีพักอาศัย ( )  เป็นของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ช ารุดทรุดโทรม ( ) ช ารุดทรดุโทรมบางส่วน ( )  มั่นคงถาวร    ( 
)  เป็นของ...............................................เกีย่วข้องเป็น.................................................... 

  2 . ที่พักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหลงัที่ใกล้ที่สุดเป็นระทาง...........................สามารถเดินทางได ้

( )  สะดวก   ( )  ล าบาก  เนื่องจาก .......................................................................... อยู่หา่งจากชุมชน/หมู่บ้านเป็นระยะทาง
...................................สามารถเดนิทางได้ ( )  สะดวก   ( )  ล าบาก  เนื่องจาก.............................................. 

อยู่ห่างจากหน่วยบริการของรัฐที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทาง................สามารถเดินทางได้  ( )  สะดวก   ( )  ล าบาก  

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

  3. การพักอาศัย ( )  อยู่เพียงล าพงั  เนื่องจาก......................................มาประมาณ.......................... 

( )  พักอาศัยกับ ...................รวม .........คน เป็นผู้สามารถประกอบอาชีพได้จ านวน.........คน มีรายได้รวม.........บาท/เดือน   ผู้ทีไ่ม่
สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจาก............................................................................................................... 

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

น าไปใช้จ่ายเป็นค่า............................................................................................................. 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้................................................................สถานท่ีติดต่อเลขท่ี.......................... 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมู่ที่.................ต าบล.................................. 

อ าเภอ.............................จังหวัด........................................รหสัไปรษณีย์............................................. 

โทรศัพท์.........................โทรสาร.........................................เกี่ยวข้องเป็น...........................................  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยค าท่ีให้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ     

         ................................................  ผู้ให้ถ้อยค า 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ 

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

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

    

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล...................................... 

   ตามที่มีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า.................................................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ เงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ.......................................................ล าดับท่ี...................นัน้ 

  ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์  ดังนี้ 

             ( ) เป็นเงินสด 

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

 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

หนังสือมอบอ านาจ 

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

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

    
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล.............................. ........ 

                    ข้าพเจ้า..................................................ขอมอบอ านาจให้...........................................เลขประจ าตัว
ประชาชน......................................... อยู่บ้านเลขท่ี.............ถนน....................... . ตรอก/ซอย....................หมู่ที่.......... 
ต าบล………………..  อ าเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… รหัสไปรษณีย์…………… โทรศัพท์........................        
โทรสาร......................... เกี่ยวพันเป็น..................................เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าในกิจการใดกิจการ
หนึ่งดังต่อไปนี้  และให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระท าเองทุกประการ 

  ( ) แจ้งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

  ( ) แจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ 

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

             ( ) เป็นเงินสด 

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

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

   ( ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป 

ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอ านาจ 
                                               (...........................................................) 

ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบอ านาจ  

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

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

     (...........................................................) 
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า                      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกายน ) 

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529               ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 

ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ  
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน  45 วัน นับแต่ 
วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ 
ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย 
เวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น  แล้วแต่
กรณ ี

หมายเหตุ :  
1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอ
และผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด ระยะเวลาให้ผู้
ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ผู้รับค า
ขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ  แก้ไข
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว  
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร  
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  
4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 
             
 
  

 
 

1.การตรวจสอบเอกสาร ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
พร้อมเอกสาร                
2.การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสาร 
ประกอบการขออนุญาต 
3.การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์  
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขป 
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม  
เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ. จัดสรรที่ดินฯ 

งานที่ให้บริการ                      การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ           กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.nongka.go.th/


                               54 
4.การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ 
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร (น.1) 
 

 

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 20 วัน 
 

 
 

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน   1  ฉบับ 
2.ทะเบียนบ้าน           จ านวน   1  ฉบับ 
3.หนังสือรับรองนิติบุคคล        จ านวน   1  ฉบับ 
4.แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข. 1) ฉบับจริง     จ านวน   1  ฉบับ 
5.โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า     จ านวน 1 ฉบับ 
พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน 
ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน     
6.ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ   จ านวน 1 ฉบับ 
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)  
พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณี อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)    
7.กรณีที่มีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท  จ านวน 1 ฉบับ  
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบ 
และผู้รับมอบอ านาจ          
8.บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนาม   จ านวน   1  ฉบับ 
แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน เป็นนิติบุคคล)   
9. หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด เขตท่ีดิน)  จ านวน   1  ฉบับ 
10.หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น   จ านวน   1  ฉบับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ  
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
11.แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อ   จ านวน   1  ฉบับ 
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิกและ 
วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
12.รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร   จ านวน   1  ฉบับ 
สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลง นามทุกแผ่น  
(กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและ 
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบาง ประเภททีต่ั้งอยู่ในบริเวณท่ีต้องมีการค านวณ 
ให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน้ าหนัก  
ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือน 
ของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
13.กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527   จ านวน   1  ฉบับ 
เช่น ใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการ 
ทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณ 
และผู้ขออนุญาตลงนาม หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 
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14.กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540    จ านวน   1  ฉบับ  
ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
15.หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง   จ านวน   1  ฉบับ  
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม ควบคุม  
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
16.หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง     จ านวน   1  ฉบับ 
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
17.แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม กฎกระทรวง    จ านวน   1  ฉบับ 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง  
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)          
18.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร    จ านวน   1  ฉบับ 
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง  
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
19.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า จ านวน   1  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ่พเิศษ) 
20.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ  จ านวน   1  ฉบับ 
ระบบป้องกันเพลิงไหม ้(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ 
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
21.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร    จ านวน   1  ฉบับ 
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ า (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง  
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
22.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา จ านวน   1  ฉบับหมาย
เหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
23.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ จ านวน   1  ฉบับ 
 หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

 
 

 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์: 045-960529 

หรือ เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 

 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka.go.th/
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       ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร     
ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร 

          
                      

 
 

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

 ข้าพเจ้า................................................................เจ้าของอาคาร  หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่..............ซอย................................ถนน............................ 

ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต............................................จงัหวัด............................................... 
 เป็นนิติบุคคลประเภท.............. ................................จดทะเบียนเมื่อ............ ................. ...........                  

เลขทะเบียน...............................มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่.................ซอย................................ถนน............................
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวัด........................ ....................... 
โดย......................................................................ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต                                  
อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ที่..............ซอย............................ถนน.................................ต าบล/แขวง.....................................
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด................................... ....... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต....................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้  
ข้อ 1  ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร  ที่บ้านเลขท่ี.....................ซอย........................................ 
หมู่ที่.................ถนน.....................................ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต ....................... ...........          
จังหวัด........................................... .................... 
โดย.................................... ...........................เปน็เจา้ของอาคาร   
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี/น.ส.3เลขท่ี/ส.ค.1 เลขท่ี............................................................................ ................. 
เป็นที่ดินของ................................................. ..................................................................................................... 
ข้อ 2 เป็นอาคาร 
 (1) ชนิด.....................................จ านวน..................หลัง เพื่อใช้เป็น........................... ......................... 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน....................คัน 
 (2) ชนิด.....................................จ านวน..................หลัง เพื่อใช้เป็น........................... ......................... 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน....................คัน 
 (3) ชนิด.....................................จ านวน..................หลัง เพื่อใช้เป็น........................... ......................... 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ   จ านวน....................คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณที่แนบมานี้ 
ข้อ 3 โดยมี 
  (1)................................................หมายเลขทะเบยีน.....................เปน็ผู้ออกแบบ.................................... 
 (2)................................................หมายเลขทะเบยีน.....................เปน็ผู้ออกแบบ…………..………………… 
 (3)................................................หมายเลขทะเบยีน.....................เปน็ผู้ออกแบบ.................................... 

(4)................................................หมายเลขทะเบยีน.....................เปน็ผู้ควบคุมงาน……………..…………… 
 (5)................................................หมายเลขทะเบยีน.....................เปน็ผู้ควบคุมงาน……………..…………… 
 (6)...............................................หมายเลขทะเบียน.....................เป็นผู้ควบคุมงาน………………..………… 

      แบบฟอร์ม 

เลขรับท่ี............................. 

วนัท่ี.................................. 

ลงช่ือ................. ผู้ รับค าขอ 

แบบ ข.1 
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ข้อ 4 ก าหนดแล้วเสร็จใน......................วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
ข้อ 5  พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

(1) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  จ านวน................ชุด  ชุดละ.............แผ่น 
(2) รายการค านวณ  1  ชุด  จ านวน.....................แผ่น(กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษหรืออาคาร

ที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร  และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต        

ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ หรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้

ขออนุญาต)  
(6) หนังสือแสดงความยินยอม และรับรองของผู้ออกแบบ และค านวณอาคาร จ านวน..........ฉบับ พร้อมทั้ง

ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม         
จ านวน..............ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภท เป็นวิชาชีพ วิศวกรรมหรือ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 

(7) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/นส.3 เลขที่/สค.1 เลขที่ .......................................................  
จ านวน...............ฉบบั หนังสอืยนิยอมของเจา้ของท่ีดิน จ านวน.................ฉบบั 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามข้อ 3 จ านวน..................ฉบับ   
(9) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ของผู้ควบคุมงาน จ านวน............ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารท่ีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)  

(10) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี).................................................................................................... ......... 
 
                                                (ลงชื่อ).................................................... 
                                                        (...........................................) 
                                                                          ผู้ขออนุญาต  

 
หมายเหตุ    (1)  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก 
                (2)  ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง     หน้าข้อความที่ถูกต้อง 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
 จะต้องให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือขยายเวลาภายในวันที่..........เดือน.............. .................. 
พ.ศ..................... ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร เป็นเงิน.................บาท  
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เป็นเงิน...................................บาท......................สตางค์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ....................................บาท.................สตางค์ (................................................................... ........) 
ตามใบเสร็จรับเงิน     เล่มที่..................เลขที่...................ลงวันที่....... ......เดือน...........................พ.ศ................. 
ออกใบอนุญาตแล้ว   เลขที่..................ลงวันที่...............เดือน............ .....................พ.ศ................. 
                 
                                                                                    (ลงชื่อ)..................................................  
                                                                                     ต าแหน่ง............................................. 
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า                      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกายน ) 

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529               ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 

ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
และ อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตรโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก็ได้โดย การแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 3 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ต้องออกใบรับแจ้งตาม แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งใน
กรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 
7  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ดังกล่าวและภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือ
นับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้ แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ แปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ 
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือ แจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 
            
 
  

 
 

๑. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจงรื้อถอนอาคารจายคาธรรมเนียม กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
และรับใบรับแจง 

๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณารับรองการแจ้งและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
                  
 

 

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 20 วัน 

      

 

 

งานที่ให้บริการ                      การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ           กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

http://www.nongka.go.th/
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1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         จ านวน   1  ฉบับ 
2.ทะเบียนบ้าน            จ านวน   1  ฉบับ 
3.หนังสือรับรองนิติบุคคล         จ านวน   1  ฉบับ 
4.แบบค าขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบ ข. 1) ฉบับจริง      จ านวน   1  ฉบับ 
5.โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า      จ านวน   1   ฉบับ 
พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน 
ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน     
6.หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบ ขั้นตอนและสิ่ง ปองกันวัสดุหลน ในการรื้อถอน   จ านวน 1 ฉบับ 
อาคาร (กรณีอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ ควบคุม       
7.ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการ ในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ   จ านวน 1 ฉบับ 
ฉบับตออายุหรือใบอนุญาตใหใชที่ดินและ ประกอบกิจการ (สวนขยายพรอมเงื่อนไขและ  
แผนผังที่ดินแนบทาย (กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
8.กรณีท่ีมีการมอบอ านาจตองมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป 30 บาท    จ านวน 1 ฉบับ 
พรอมส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชนส าเนาทะเบียนบาน หรือหนังสือดินทาง 
ของผูมอบและผูรับมอบอ านาจ 
๙.บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบานของผูมีอ านาจลงนาม   จ านวน 1 ฉบับ  
แทนนิติบุคคลผูรับมอบอ านาจเจาของที่ดิน (กรณีเจาของที่ดินเปนนิติบุคคล)   จ านวน 1 ฉบับ 
10.หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมส าเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 
11.หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการรื้อถอนพรอมส าเนาใบอนุญาต จ านวน 1 ฉบับ 
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมีวิศวกรควบคุมงาน) 
12.แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อ   จ านวน   1  ฉบับ 
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิกและ 
วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 

 
 

 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

             

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์: 045-960529 

หรือ เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 
 
 
 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka.go.th/
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า                      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกายน ) 

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529               ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 

ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน  15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร 
และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า  ๒ เมตร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น    
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขอรับ ใบอนุญาตทราบภายใน  45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง ไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน  2 คราวคราวละไม่
เกิน  45 วันแต่ต้องมี หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น
ก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี       
      
 
  

 
 

๑. การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารพร้อมเอกสาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
๒. การพิจารณาเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม  
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขป 
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคม  
เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)  
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (น.1) 
 
 

 

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 20 วัน 
 
 
 
 

งานที่ให้บริการ                      การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ           กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

http://www.nongka.go.th/
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1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         จ านวน   1  ฉบับ 
2.ทะเบียนบ้าน            จ านวน   1  ฉบับ 
3.หนังสือรับรองนิติบุคคล         จ านวน   1  ฉบับ 
4.แบบค าขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบ ข. 1) ฉบับจริง      จ านวน   1  ฉบับ 
5.โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า      จ านวน   1   ฉบับ 
พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน 
ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน     
6.หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบ ขั้นตอนและสิ่งปองกันวัสดุหลน ในการรื้อถอน   จ านวน 1 ฉบับ 
อาคาร (กรณีอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพควบคุม)       
7.ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ   จ านวน 1 ฉบับ 
ฉบับตออายุหรือใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการ (สวนขยาย)พรอมเงื่อนไขและ  
แผนผังที่ดินแนบทาย (กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
8.กรณีท่ีมีการมอบอ านาจตองมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป 30 บาท    จ านวน 1 ฉบับ 
พรอมส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชนส าเนาทะเบียนบาน หรือหนังสือดินทาง 
ของผูมอบและผูรับมอบอ านาจ 
๙.บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบานของผูมีอ านาจลงนาม   จ านวน 1 ฉบับ  
แทนนิติบุคคลผูรับมอบอ านาจเจาของที่ดิน (กรณีเจาของที่ดินเปนนิติบุคคล)   จ านวน 1 ฉบับ 
๑๐.หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้    จ านวน 1 ฉบับ 
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ 
ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) ฉบับจริง 
๑๑.หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต    จ านวน 1 ฉบับ 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ  
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ฉบับจริง  
12.แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อ    จ านวน   1  ฉบับ 
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิกและ 
วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 

 
 

 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์: 045-960529 

หรือ เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka.go.th/
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       ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร     
ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร 

          
                      

 
 

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

 ข้าพเจ้า................................................................เจ้าของอาคาร  หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร  
 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่..............ซอย................................ถนน............................ 

ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต............................................จงัหวัด............................................... 
 เป็นนิติบุคคลประเภท.............. ................................จดทะเบียนเมื่อ............ ................. ...........                  

เลขทะเบียน...............................มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่.................ซอย................................ถนน............................
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวัด........................ ....................... 
โดย.............................................................. ........ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบคุคลผู้ขออนญุาต                                  
อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ที่..............ซอย............................ถนน.................................ต าบล/แขวง.....................................
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด................................... ....... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต....................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้  
ข้อ 1  ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร  ที่บ้านเลขที่.....................ซอย........................................ 
หมู่ที่.................ถนน.....................................ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต ....................... ...........          
จังหวัด............................................................... 
โดย...............................................................เป็นเจ้าของอาคาร   
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี/น.ส.3เลขท่ี/ส.ค.1 เลขท่ี................................................................. ............................ 
เป็นที่ดินของ................................................. ..................................................................................................... 
ข้อ 2 เป็นอาคาร 
 (1) ชนิด.....................................จ านวน..................หลัง เพื่อใช้เป็น........................... ......................... 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน....................คัน 
 (2) ชนิด.....................................จ านวน..................หลัง เพื่อใช้เป็น........................... ......................... 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน....................คัน 
 (3) ชนิด.....................................จ านวน..................หลัง เพื่อใช้เป็น... ................................................. 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ   จ านวน....................คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณที่แนบมานี้ 
ข้อ 3 โดยมี 
  (1)................................................หมายเลขทะเบยีน.....................เปน็ผู้ออกแบบ.................................... 
 (2)................................................หมายเลขทะเบยีน.....................เปน็ผู้ออกแบบ…………..………………… 
 (3)................................................หมายเลขทะเบยีน.....................เปน็ผู้ออกแบบ.................................... 

(4)................................................หมายเลขทะเบยีน.....................เปน็ผู้ควบคุมงาน……………..…………… 
 (5)................................................หมายเลขทะเบยีน.....................เปน็ผู้ควบคุมงาน……………..…………… 
 (6)...............................................หมายเลขทะเบยีน.....................เปน็ผู้ควบคุมงาน………………..………… 

      แบบฟอร์ม 

เลขรับท่ี............................. 

วนัท่ี.................................. 

ลงช่ือ................. ผู้ รับค าขอ 

แบบ ข.1 
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ข้อ 4 ก าหนดแล้วเสร็จใน......................วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
ข้อ 5  พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

(1) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  จ านวน................ชุด  ชุดละ.............แผ่น 
(2) รายการค านวณ  1  ชุด  จ านวน.....................แผ่น(กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษหรืออาคาร

ที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร  และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต        

ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ หรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้

ขออนุญาต)  
(6) หนังสือแสดงความยินยอม และรับรองของผู้ออกแบบ และค านวณอาคาร จ านวน..........ฉบับ พร้อมทั้ง

ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิช าชีพสถาปัตยกรรมควบคุม         
จ านวน..............ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภท เป็นวิชาชีพ วิศวกรรมหรือ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 

(7) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/นส.3 เลขที่/สค.1 เลขที่ ...................................... ................. 
จ านวน...............ฉบับ หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จ านวน.................ฉบับ 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามข้อ 3 จ านวน..................ฉบับ   
(9) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ของผู้ควบคุมงาน จ านวน............ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)  

(10) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)...................................................................... ....................................... 
 
                                                (ลงชื่อ).................................................... 
                                                        (...........................................) 
                                                                          ผู้ขออนุญาต  

 
หมายเหตุ    (1)  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก 
                (2)  ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง     หน้าข้อความที่ถูกต้อง 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
 จะต้องให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือขยายเวลาภายในวันที่..........เดือน.............. .................. 
พ.ศ..................... ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร เป็นเงิน.................บาท  
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เป็นเงิน...................................บาท......................สตางค์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ....................................บาท.................สตางค์ (................................................................... ........) 
ตามใบเสร็จรับเงิน     เล่มที่..................เลขที่...................ลงวันที่....... ......เดือน...........................พ.ศ................. 
ออกใบอนุญาตแล้ว   เลขที่..................ลงวันที่...............เดือน............ .....................พ.ศ................. 
                 
                                                                                    (ลงชื่อ)..................................................  
                                                                                     ต าแหน่ง............................................. 
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า                      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกายน ) 

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529               ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ได้น าแนวทางการ 
ด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ 
พ.ศ. 2546 มาใช้ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้  

1. ลักษณะของเรื่องร้องทกุข์ร้องเรียนข้าราชการ   
(1) เป็นเรื่องทีม่ี ผู้ร้องทุกข์ได้รบัความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรือเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได้  
(2) ความเดือนร้อนหรือเสียหายที่ว่านั้น เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือกระท าการ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกระท าการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอัน เป็น
สาระส าคัญท่ีก าหนดไว้ส าหรับการนั้น หรือกระท าการไม่สุจริต หรือโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

2. ลักษณะของเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชน  
เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และได้มาร้องเรียนหรือร้องขอเพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองค้า แก้ปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร รวมถึงเรื่องร้องเรียน        
ร้องทุกข์ที่ส่วนราชการอ่ืนขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ หรือ 
สามารถประสานให้หน่วยงานที่อ านาจหน้าที่โดยตรงด าเนินการต่อไป      
       
 
  

 
 

1. ส่วนรับเรื่องท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์    งานนิติกร  ส านักปลัด อบต.หนองค้า 
2. ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
3. แจ้งผลศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า (15 วัน)  

3.1 ยุติเรื่อง - แจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ  
3.2 ไม่ยุติเรื่อง - แจ้งผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกข์ทราบ  
- ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
- ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องทราบ          

  

งานที่ให้บริการ                      การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ           งานนิติกร ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.nongka.go.th/
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ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 15 วัน 
 

 
 

พยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

 
 

 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์: 045-960529 

หรือ เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

รองเรียนผานทาง Face book ขององคการบริหารสวนต าบลหนองค้า https://www.facebook.com/nongka.local 

ช่องทาง Line : https://line.me/R/ti/g/DOuxC3Znz8 ID : อบต.หนองค้า 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka.go.th/
https://www.facebook.com/nongka.local
https://line.me/R/ti/g/DOuxC3Znz8
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แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)        (แบบค าร้อง ๑) 
 

     ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
     ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
     อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๒๓๐ 
 

วันที่............เดือน...............................พ.ศ................ 
 
เรื่อง ...................................................................  
 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ข้าพเจ้า..........................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่............... 
ต าบล................................อ าเภอ...................................จังหวัด.................................โทรศัพท์........................................  
อาชีพ......................................................................ต าแหน่ง............................................................................................ 
ถือบัตร................................................................. เลขที่................................................................................................... 
ออกโดย....................................................วนัออกบัตร........................... ..............บัตรหมดอายุ....................................... 
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือ 
แก้ไขปัญหาในเรื่อ.............................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... ...... 
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 

 
ทั้งนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง 

และทางอาญาหากจะพึงม ี

โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี) ได้แก่ 
๑).............................................................. .............................จ านวน................ชุด 
๒).............................................................. .............................จ านวน................ชุด 
๓).............................................................. .............................จ านวน................ชุด 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

 
   

      แบบฟอร์ม 
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 ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์(ทางโทรศัพท์)            (แบบค าร้อง ๒) 
 
               ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
              อ าเภอพยุห์   จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๒๓๐ 
       วันที่...........เดือน.............................พ.ศ................ 
เรื่อง    ………………………………………………………. 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 ข้าพเจ้า..........................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่ .......
ต าบล...................................อ าเภอ.............. ....................จังหวัด..............................โทรศัพท์...............................อาชีพ
....................................................................ต าแหน่ง.................................................. .................................ถือบัตร
.................................................. เลขที่.................................................................... ....................ออกโดย
.................................................วันออกบตัร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงค์ขอร้อง
เรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง
............................................................................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................................โดยขอ
อ้ า ง ………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..เ ป็ น
หลักฐานประกอบ ทั้งนี้   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าที่                  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ว่าหากเป็นค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ไม่สุจริตอาจต้อง
รับผิดทางกฎหมายได ้   
 
     (ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องฯ  
                     (..................................................)  
                                                ต าแหน่ง...................................................  
         วันที่.............เดือน...............................พ.ศ.............  
                                                เวลา.............................. 
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                   ตัวอย่างแบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์           (ตอบข้อร้องเรียน ๑) 
 
 
 
ที่ ศก ๗๕๒๐๑/                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
                    อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๒๓๐ 
            วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................  
เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เรียน……………………………………………………… 
 ตามที่ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองค้า  โดยทาง (  ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์  (  )  ด้วยตนเอง  (  )  ทางโทรศัพท์  (  ) อ่ืน........ ...................
ลงวันที่..............เดือน.....................พ.ศ..................เกี่ยวกับเรื่อง................. ....................................................................  
....................................................................................................................................................................................นั้น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของท่านไว้แล้ว        
ตามทะเบียนรับเรื่องฯ เลขรับที่.....................ลงวันที่.............เดือน.......................พ.ศ..............และองค์ก ารบริหารส่วน
ต าบลหนองค้า  ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 
  (   ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าและได้มอบหมายให้ 
.........................................................เบอรโ์ทรศัพท์..................................เปน็หนว่ยตรวจสอบและด าเนินการ 
 (   ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า และได้จัดส่งเรื่องให้
............................................................เบอรโ์ทรศัพท์..................................ซ่ึงเปน็หนว่ยงานท่ีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไปแล้ว  ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 
 (   ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตามกฎหมาย
......................................................................................................................................................................................
จึงขอให้ท่านด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 
 จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 
 
 
                    ขอแสดงความนับถือ 
 
                        (...............................................) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ส านักปลัด 
โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๖๐๒๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      ๖๙ 
 
 
                       ตัวอย่างแบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์    (ตอบข้อร้องเรียน ๒) 

 
 

 
ที่ ศก ๗๕๒๐๑/                      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
                      อ าเภอพยุห์   จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๒๓๐ 
            วันที่............เดือน..............................พ.ศ............... .. 
เรื่อง  แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เรียน……………………………………………………… 
อ้างถึง  หนังสือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ที่ ศก ๗๕๒๐๑/.....................ลงวันที่....................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.................................................................................................................................. 
 ๒............................................................................................................................ ...... 
 ๓................................................................................................................................. 
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของท่านตามที่
ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปได้ดังนี้ 
 ............................................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อม
พยานหลักฐานประกอบด้วย 
 
 จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
                  (..............................................) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ส านักปลัด 
โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๖๐๒๕๙ 
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า                      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกายน ) 

โทรศัพท์: 045-960529     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 045-960529               ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

 

 

1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2556  
2.หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2556  
3.หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกีย่วกบัการใหค้วามช่วยเหลือดานเกษตรผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ.2552  
4.ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556         
   
 
  

 
 

1. การตรวจสอบ รับแจ้งเหตุเพ่ือขอรับการช่วยเหลือ 
2. การพิจารณา รายงานผู้บริหารทราบทันทเีพ่ือสั่งการ               
 

 

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 7 วัน 
 

 
 

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         จ านวน   1  ฉบับ 
2.ทะเบียนบ้าน            จ านวน   1  ฉบับ 

 

 
 

 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

 

งานที่ให้บริการ                      การช่วยเหลือสาธารณภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ           งานป้องกันฯ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

http://www.nongka.go.th/
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ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  โทรศัพท์: 045-960529 

หรือ เว็บไซต์ : www.Nongka-local.go.th 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ร้องเรียนทาง Face Book องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongka.go.th/
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(รหัส....................) 

แบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย 

ประเภทภัย..................................................................       วันที่เกิดภัย.............................. .......................... 

 

 

 

 
1. ชื่อ-สกุล (หัวหน้าครอบครัวผู้ประสบภัย)................................................................................................... 

 เลขบัตรประชาชน.........................................ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เลขที่....................หมู่ที่............... ........ 

 ต าบล..........................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................. ................... 

2. ที่อยู่ผู้ประสบภัย (......) บ้านเลขที่....................... (......) บ้านไม่มีเลขที่ (ต้องมีหนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่) หมู่ที่
................ต าบล....................................อ าเภอ.........................................จังหวัดนครปฐม  

3. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (หลังเกิดเหตุ)  เลขที่............หมู่ที่.........ต าบล.......................... ..................... 

 อ าเภอ..........................................จังหวัด....................................โทรศัพท์........................... ................... 

4. กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยประจ าที่เสียหาย 

     (...........) 4.1 บ้านและท่ีดินของตนเอง  (..........) 4.2 บ้านของตนเองที่ดินผู้อื่น 

  (...........) 4.3 บ้านเช่า เช่าเดอืนละ....................บาท (ต้องมีสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองบ้านเช่า) 

  (...........) 4.4 ผู้อาศัย  (..........) 4.5อื่นๆ (ระบุ)................................ 

5. ลักษณะสภาพเดิมชองที่อยู่อาศัยประจ าท่ีเสียหาย  บ้าน...........ชั้น  วัสดุตัวบ้าน...............................................  

 วัสดุหลังคา................................................... อ่ืนๆ...................................................... 

6. สมาชิกท่ีพักอาศัยประจ าในครอบครัวของผู้ประสบภัย  รวมทั้งสิ้น................คน   ได้แก่ 

ล า
ดับ 

ช่ือ-สกุล 

สมาชิกที่อาศัยประจ าในครอบครัว 
อายุ 

เกี่ยวข้องกับ
หัวหน้า คค. 

อาชีพ
ผู้ประสบภัย 

การ 

ศึกษา 

รายได้ต่อ
เดือน 

เสีย
ชีวิต 

บาด
เจ็บ 

หมายเหตุ 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
 

      แบบฟอร์ม 

 

ข้าพเจ้า (ผู้แจ้ง)..........................................................เลขบัตรประชาชน............................................ ........ 

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เลขที่............หมู่ที่........ต าบล...................................อ าเภอ...................................... 

จังหวัด..................................โทรศัพท.์..................................เกี่ยวข้องเป็น...........................กบัผู้ประสบภัย 
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7. ความเดือดร้อนเสียหายจากภัยพิบัติ และการพิจารณาช่วยเหลือ (ให้ใส่วงเงินมูลค่าความเสียหายให้ครบถ้วน) 

รายการ 

(เป็นการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบือ้งตน้ ไม่ใช่การชดใช้ค่าเสียหาย) 

ผูป้ระสบภัย 

แจ้งค่าเสียหาย 
(บาท) 

เจ้าหน้าที่
พิจารณา
ช่วยเหลือ 

 

7.1  เครื่องครัว ได้แก่............................................................. 

7.2  บ้านท่ีอยู่ประจ าไดร้ับความเสียหาย   

       (...............)   ทั้งหลัง 

       (...............)   บางส่วน ได้แก.่....................................................................... 

7.3  ยุ้งข้าว/คอกสัตว/์โรงเรือนเลีย้งสัตว์ เสยีหาย 

       (...............)  ท้ังหลัง 

       (...............)  บางส่วน 

7.4  ค่าเช่าบ้าน   จ านวน  2  เดอืน 

7.5  อุปกรณ์แสงสว่าง 

7.6  เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม     (....) เสียหายทั้งหมด......คน  (......) เสยีหายบางส่วน......คน 

7.7  ชุดนักเรียน               (....) เสียหายทั้งหมด......คน  (.....) เสยีหายบางส่วน.......คน 

7.8  เครื่องนอน               (....) เสียหายทั้งหมด......คน  (.....) เสยีหายบ้างส่วน.......คน 

7.9 เครื่องมือประกอบอาชีพ ได้แก่.............................................................................. 

7.10 มผีู้บาดเจ็บ..........คน (.......) นอนโรงพยาบาล..........วัน (...........) พิการ..........คน 

7.11มผีู้เสียชีวิต (....) เป็นหัวหนา้ครอบครัว........คน (....) ไม่เป็นหวัหน้าครอบครัว........คน 

7.12 เงินปลอบขวญั..........คน 

 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมเป็นเงิน   

 

8. บันทึกเพ่ิมเติม.............................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
...................................................................... ...................................................................................................................  

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ถ้อยค าที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏว่าถ้อยค าท่ีให้ไว้เป็นเท็จ  
ข้าพเจ้ายินยอมให้ด าเนินการตามกฎหมายทุกประการ 

 

 (ลงชื่อ)....................................ผู้แจ้ง (ลงชื่อ).....................................ผู้รับรอง  

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

 ผู้ขอรับความช่วยเหลือ/ผู้ให้ถ้อยค า ต าแหน่ง  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือปลัดอ าเภอ/อบต.หรือนายกฯ/รอง 

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

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

  ต าแหน่ง................................................... 



                   ๗๔ 

ค าร้อง 
ขอรับการช่วยเหลือส าหรับผู้ประสบภัย 

 

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

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

                                                                                            วนัท่ี ...........เดือน...................................พ.ศ. .............. 

 

เร่ือง     .........................................................… 

เรียน    นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองค้า  

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

อาย.ุ...............ปี  อยู่บ้านเลขท่ี....................ต าบล.........................................อ าเภอ ................................................. 

จงัหวดั................................โทรศพัท์.........................................................มือถือ...................................................... 

             ได้รับความเดือดร้อนเน่ืองจาก  (   ) วาตภยั   (    ) อทุกภยั   (     ) อื่น ๆ  ระบ ุ ..................................... 

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

เม่ือวนัท่ี ................เดือน...............................พ.ศ.......... เวลา ...............น. มีผู้บาดเจ็บ............คน เสียชีวิต............คน 

ท่ีอยู่อาศยัได้รับความเสียหาย   (    ) ทัง้หลงั   (    )  บางสว่น  คา่เสียหายประมาณ............................................... บาท 

ทรัพย์สนิอื่น ๆ เสียหาย ได้แก่.................................................................................................................................... 

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

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

คิดเป็นเงิน..........................................บาท  รวมคา่เสียหายทัง้สิน.......................................................................บาท 

 

           จงึขอรับการช่วยเหลือจากราชการตอ่ไป 

 

     ลงช่ีอ..................................................................................ผู้ประสบภยั 

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

 

     ขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วเป็นความจริงทกุประการ 

      

     ลงช่ือ .............................................................................ก านนั/ใหญ่บ้าน 

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

 

 

 
 


