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การจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 

องคการบริหารสวนตำบลอีเซ อำเภอโพธิศ์รีสุวรรณ จังหวัดศรสีะเกษ 

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

1.  ที่มา 

       เนื ่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดใหการประกอบกิจการของ

ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียนและการแจงในการขออนุญาต

ดำเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนดระยะเวลา เอกสาร และ

หลักฐานที่จำเปนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการสราง

ภาระแกประชาชนอยางมาก  และเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวที

การคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดปรึกษาลงมติใหเสนอราง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไดใช

อำนาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่อง

เรงดวน   สภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได

พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ไดนำราง

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม ถวาย

แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 



       ในการน้ี  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 และมี

การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กำหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดใหการกระทำใดจะตองไดรับอนุญาต        ผู

อนุญาตจะตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข (ถามี) ใน

การยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตอง

ย่ืนมาพรอมกับคำขอ และจะกำหนดใหยื่นคำขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคำขอดวยตนเองก็ได 

        มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสำหรับประชาชนตามวรรคหน่ึง ใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กำหนดใหย่ืน

คำขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสำเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่คัดสำเนาให 

โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนน้ันใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสำหรับประชาชนดวย 

        มาตรา 7 วรรคสาม กำหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน

และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กำหนดตามวรรคหน่ึงวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองเมืองที่ดีหรือไม ในกรณีที่เห็นวา ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรให

เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดำเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว 
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       มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทำคูมือสำหรับประชาชนตา มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวัน

นับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือสำหรบัประชาชน 

       2.1 เพ่ือใหเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดำเนินการ 

       2.2 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

3.คำจำกัดความ 

      “การบริหารประชาชน” หมายถึง การดำเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐจนแลวเสร็จ

ตามคำขอ การย่ืนคำขอน้ีเปนการยื่นคำขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของรัฐกำหนดให

ผูรับบริการตองยื่นคำขอกอนดำเนินการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้น

ทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร 

      “ผูรับบรกิาร” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก

หนวยงานภาครัฐ 



      “หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย  สวนราชการ  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกจิ 

องคการมหาชน และหนวยงานภาครัฐรูปแบบใหม 

4.แนวคิดและหลักการ 

        แนวคิดและหลักการของการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนำหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาเปนหลักการ

สำคัญ  ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน  และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิด

ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชน

ทราบ เพ่ือเปาหมายอันเปนหัวใจสำคัญคือ การคำนวณความสะดวกใหแกประชาชน 

         4.1 ความหมายของคูมือสำหรับประชาชน เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจน ใน

การติดตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเปน

อยางไร เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน 

         4.2 ขอบเขตการดำเนินการ หนวยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กำหนดใหประชาชน

ตองขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจงกอนจะดำเนินการใดๆ ตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 

         4.3 วัตถุประสงคในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน    การจัดทำคูมือสำหรับประชาชนมีวัตถุประสงค

ดังน้ี.- 

  1) เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอ ขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่ชัดเจน 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานทีใ่ชประกอบคำขอ สถานที่ใหบริการ 

  2) เพ่ือลดตนทนุในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 

  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

  4) เพ่ือสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 
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           4.4 เปาหมายของการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 

           หนวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มกีฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กำหนดใหประชาชน

ตองมาย่ืนขออนุญาตกอนดำเนินการใด มีการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน และนำไปใชในการใหบริการประชาชน 

5.ประโยชนทีไ่ดจากการจัดทำคูมือสำหรบัประชาชน 

             ประโยชนตอผูรับบริการ 

  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน 

  -ไดรับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 



  -ไดรับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมารับบริการ 

  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              ประโยชนตอผูใหบริการ 

    -ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต

คอรัปช่ัน 

  - สามารถติดตามและประเมนิผลการใหบรกิาร ตามหลักเกณฑที่วางไว เพ่ือนำมาปรับปรุงการ

ใหบริการ 

  - พัฒนาการใหบริการอยางตอเน่ือง 

 

      ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 

  -ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

  -เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 
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คูมือสำหรับประชาชน/งานท่ีใหบริการ 

องคการบริหารสวนตำบลอีเซ อำเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรสีะเกษ 
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     คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ    วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 4582 6105     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105     ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสรางอื่นๆกับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง

ปลูกสรางนั้นๆ และในปที่ผานมาไดมีการใชประโยชนในทรัพยสินนั้น  เชน  ใหเชา, ทำการคาขาย ,โกดัง หรือเพื่อใช

ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายไดตองมีทรัพยสินอันไดแกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดิน ซึ่งใช

ตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นตองไมเขาขอยกเวนภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.

2475 มาตรา 9,10 

 

 

1.ผูมีหนาที่เสยีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ย่ืนแบบแสดงรายการ           งานพัฒนาและจดัเก็บรายได  กองคลัง 

   เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)                                     

2.เจาหนาที่รับแบบย่ืน ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับขอมูลใน   

   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 

3.คำนวณคารายปและคิดคาภาษี 

4.แจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

5.ผูมีหนาที่เสยีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชำระเงิน และรับ 

  ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 

งานทีใ่หบริการ                     การรับชำระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

http://www.tambonesay.com/
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 1.เมื่อไดรับการแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ตองชำระภายใน30 วัน นับถดัจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน  

  หากชำระ เกินกำหนดตองเสียเงินเพ่ิม ดังน้ี 

  ไมเกิน 1 เดือน เงินเพ่ิม 2.5% 

  เกิน 1 เดือนแตไมเกิน 2 เดือน เงินเพ่ิม 5% 

  เกิน 2 เดือนแตไมเกิน 3 เดือน เงินเพ่ิม 7.5% 

  เกิน 3 เดือนแตไมเกิน 4 เดือน เงินเพ่ิม 10% 

  เกิน 4 เดือนตองดำเนินคดี 

 2.ไดรับแจงการประเมินแลวไมพอใจในการประเมิน ตองอุทธรณภายใน 15 วัน 

 

  ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน                                          จำนวน  1  ฉบับ 

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

 

ผูรับประเมินชำระภาษีปละครั้งตามคารายป 

อัตราคาภาษีรอยละ 12.5 ของคารายป 

คาภาษี = คารายป x 12.5% 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท: 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

กรณีผูชำระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แลวยังไมชำระทนัทีใหดำเนินการ ดังนี ้

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

 

คาธรรมเนียม 

การรับเรือ่งรองเรียน 

http://www.tambonesay.com/
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 4582 6105     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

ปาย หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหา

รายไดหรือโฆษณาการคา  หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได  ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ 

หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำใหปรากฏดวยวิธีอื่น ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปน

รายปยกเวนปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิด

ภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายต้ังแตงวดที่ติดต้ังปายจนถึงงวดสุดทายของป 

 

 

 

1.ผูมีหนาที่เสยีภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1)      งานพัฒนาและจดัเก็บรายได กองคลัง 

   พรอมเอกสารประกอบ 

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

   และ ผ.ท.5 

3.คำนวณพ้ืนที่ปายและประเมินคาภาษีปาย 

4.แจงการประเมิน (ภ.ป.3) 

5.ผูมีหนาที่เสยีภาษีปายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)  

 

งานทีใ่หบริการ                     การรับชำระภาษีปาย 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

http://www.tambonesay.com/
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  ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน                                                จำนวน  1  ฉบับ 

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

 

อัตราภาษีปาย แบงเปน 3 อัตรา ดังน้ี 

อัตราภาษีปาย (ตอ 500 ตารางเซนติเมตร) 

1) อักษรไทยลวน 3 บาท 

2) อักษรไทยปนกับอักษรตางปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 20 บาท 

3) ปายดังตอไปน้ี 

ก. ไมมีอักษรไทย40 บาท 

ข. อักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใต หรอืต่ำกวาอักษรตางประเทศ40 บาท 

4) ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพ้ืนที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายไดเสียภาษีปายแลวอันเปนเหตุ

ใหตองเสียภาษีปายเพ่ิมขึ้นใหคิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะเงินภาษีที่เพ่ิมขึ้น 

5) ปายใดต่ำกวา 200 บาท ใหเสีย 200 บาท 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท: 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม  

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.tambonesay.com/
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 4582 6105     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

ที่ดินที่ตองเสียภาษีบำรุงทองที่ ไดแก ที่ดินที่เปนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ตองเสียภาษีบำรุงทองที่ 

ไดแก พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ำดวย โดยไมเปนที่ดินที่เจาของที่ดินไดรับการยกเวนภาษีหรืออยูใน

เกณฑลดหยอนผูมีหนาที่เสียภาษีบำรุงทองที่ คือ ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใด มีหนาที่เสียภาษี

บำรุงทองที่สำหรับปน้ัน 

  

 

 

กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซึ่งตองยื่นใหม         งานพัฒนาและจดัเก็บรายได กองคลัง  

ทุก 4 ป / ครัง้ (ภายในเดือนมกราคม) 

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

2.เจาหนาที่รับแบบย่ืน ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับขอมูลใน  

   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5. 

3.คำนวณคาภาษีบำรุงทองที่จากหนวยราคาปานกลางที่ดินและประเมิน 

   คาภาษีบำรงุทองที่ 

 

งานทีใ่หบริการ                      การรับชำระภาษีบำรุงทองที ่

หนวยงานที่รบัผิดชอบ             งานพฒันาและจัดเก็บรายได กองคลงั องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

http://www.tambonesay.com/
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4.แจงการประเมิน (ภ.บ.ท.5) 

5.ผูมีหนาที่เสยีภาษีบำรุงทองที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรบัเงิน 

   คาภาษีบำรงุทองที่ (ภ.บ.ท.11) 

   สำหรับการชำระภาษีในรอบ 3 ปถัดไป 

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

2.ผูมีหนาที่เสยีภาษีบำรุงทองที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรบัเงิน  (ภ.บ.ท.11) 

 

 ใชระยะเวลา ไมเกิน 3 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน                                                จำนวน   1   ฉบับ 

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

 

อัตราภาษีบำรุงทองที่กำหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ แบงเปน 34 อัตรา 

ราคาปานกลางที่ดินเกินไรละ 30,000 บาท ใหเสียภาษีดังน้ี ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก  

เสียภาษี 70 บาท 

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

ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุกเสียกึ่งอัตรา 

ดวยตนเอง ไมเกินไรละ 5 บาท 

ที่ดินวางเปลา เสียเพ่ิม 1 เทา 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท: 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.tambonesay.com/
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 4582 6105     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

กำหนดใหผูที่ดำเนินกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นกำหนดใหเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติม ใหผูดำเนินกิจการดังกลาว

ปฏิบัติ เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนได ผูใดดำเนินกิจการที่สวนทองถิ่นกำหนดใหเปนกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพโดยไมมีใบอนุญาต ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับ (มาตรา 71)  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดไวในใบอนุญาตตองระวาง 

โทษ ปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

  

 

 

• ผูประกอบการย่ืนคำขอพรอมหลักฐาน                                 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง 

* รายเกา : กอนใบอนุญาตหมดอายุ 

* รายใหม : กอนเปดดำเนินการ  

• ตรวจสอบแลวถูกตองตามเกณฑ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

• ใบอนุญาตมีกำหนดอายุ 1 ป 

  

งานทีใ่หบริการ                      การขออนุญาตประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ             งานพฒันาและจัดเก็บรายได กองคลงั องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

http://www.tambonesay.com/
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 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน                                          จำนวน   1   ฉบับ 

2. ใบเสรจ็รับเงินคาใบอนุญาตประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ                       จำนวน   1   ฉบับ 

 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพรายป ปละ 150 บาท 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท: 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.tambonesay.com/
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 ตัวอยางแบบฟอรม 



-21- 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 4582 6105     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

กำหนดใหผูที่ดำเนินกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นกำหนดใหเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติม ใหผูดำเนินกิจการดังกลาว

ปฏิบัติ เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนได ผูใดดำเนินกิจการที่สวนทองถิ่นกำหนดใหเปนกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพโดยไมมีใบอนุญาต ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับ (มาตรา 71)  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดไวในใบอนุญาตตองระวาง 

โทษ ปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

  

 

 

• ผูประกอบการย่ืนคำขอพรอมหลักฐาน                                 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง 

* รายเกา : กอนใบอนุญาตหมดอายุ 

* รายใหม : กอนเปดดำเนินการ  

• ตรวจสอบแลวถูกตอง 

  ตามเกณฑ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

• ใบอนุญาตมีกำหนดอายุ 1 ป 

งานทีใ่หบริการ                      การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ             งานพฒันาและจัดเก็บรายได กองคลงั องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

http://www.tambonesay.com/
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 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน                                         จำนวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสรจ็รับเงินคาใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล                                จำนวน  1  ฉบับ   

 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูลรายป ปละ 3,500 บาท 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท: 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.tambonesay.com/
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 ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 4582 6105     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2535

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 ขอ 2 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 2/2535 เรื่องแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขตามพระราชราบัญญัติการสาธารณสุข 

พุทธศักราช 2535 องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โดยไดรับความเห็นชอบ จากสภาองคการบริหารสวนตำบลอีเซ และ

นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จึงตราขอบัญญัติตำบลขึ้นเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลอีเซ เรื่อง สถานที่

จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2551 

  

 

 

ผูที่ประสงคจะประกอบกิจการสถานที่จำหนายอาหาร                งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง  

และสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร  

ตองแจงขอรับหนังสือรับรองการแจงและพ้ืนที่เกิน  

200 ตารางเมตร จะตองย่ืนคำขอรับใบอนุญาตตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข 

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลอีเซกำหนด 

งานทีใ่หบริการ                      การขออนุญาตสถานที่จำหนายและสถานที่สะสมอาหาร 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ             งานพฒันาและจัดเก็บรายได กองคลงั องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

http://www.tambonesay.com/
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1.ผูขออนุญาตยื่นคำขอตอเจาหนาที่พรอมเอกสารประกอบ 

2. เจาหนาที่พรอมดวยเจาพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสถานที่ 

3. เจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบพรอมใหพนักงานเจาหนาที่ทองถิ่นพิจารณา 

4.เจาหนาที่แจงใหเจาของผูขอรับใบอนุญาตเขามารับใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่สะสมอาหาร 

 

 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืนขอรับหนงัสือรบัรองการแจงและใบอนญุาต 

1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานผูขอใบอนุญาต                        จำนวน   1  ฉบับ 

2.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูจัดการหาก                      

 ไมเปนบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต                                                          จำนวน  1   ฉบับ  

3.สำเนาทะเบียนบานที่ใชประกอบกิจการ                                                    จำนวน  1  ฉบับ 

4.หนังสือมอบอำนาจพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ                             

ผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจกรณีที่ผูขอรับไมสามารถมาดำเนินการดวยตัวเอง    จำนวน  1  ฉบับ 

5.แผนที่ต้ังสถานที่ประกอบกิจการ(เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหม-ใบอนุญาต 

หรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม)                                                                จำนวน  1  ฉบับ 

6. เอกสารที่เกีย่วของ 

เอกสารประกอบการย่ืนขอตออายุหนังสอืรับรองการแจง/ใบอนุญาตฯ 

1.หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเดิม                                                                จำนวน  1  ฉบับ 

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของ 

ผูขอตอใบอนุญาตฯ                                                                               จำนวน  1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย                                                                                 จำนวน  1  ฉบับ                                                                                      

4.เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของ     

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

 

ระยะเวลา 
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ที่ พื้นทีป่ระกอบอาหาร คาธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทตอป) 

 อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดต้ังสถานที่

จำหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม

เกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

 

1 พ้ืนที่ประกอบการไมเกิน  10 ตารางเมตร  50 

2 พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต   11 ตารางเมตรแตไมเกิน  20  ตารางเมตร 100 

3 พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต   21 ตารางเมตรแตไมเกิน  50  ตารางเมตร 150 

4 พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต   51 ตารางเมตรแตไมเกิน 100 ตารางเมตร 300 

5 พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต 101 ตารางเมตรแตไมเกิน  200 ตารางเมตร 500 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท: 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.tambonesay.com/
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 4582 6105     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

ดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  มาตรา  43  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 56   มาตรา 63 และ

มาตรา 65  ไดกำหนดใหทองถิ่นมีอำนาจ  กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการควบคุมการจำหนายสินคา

ในที่หรือทางสาธารณะ ประกอบกับ มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.

2537 บัญญัติใหตราเปนขอบัญญัติ จึงจำเปนตองตราขอบัญญัติน้ี

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

  

 

 

ผูที่ประสงคจะขออนุญาตการจำหนายสินคาในที่หรือทาง              งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง   

สาธารณะ จะตองย่ืนคำขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงาน 

ทองถิ่นตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขตามขอบัญญัติ 

องคการบริหารสวนตำบลอีเซกำหนด 

1.ผูขออนุญาตยื่นคำขอตอเจาหนาที่พรอม เอกสารประกอบ 

2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

3.เจาหนาที่แจงใหเจาของผูขอรับใบอนุญาตจำหนายสินคา 

 ในที่หรือทางสาธารณะ 

งานทีใ่หบริการ                      การขออนุญาตการจำหนายสนิคาในที่หรือทางสาธารณะ 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ             งานพฒันาและจัดเก็บรายได กองคลงั องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

http://www.tambonesay.com/
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 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงาน          

 รัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต                                                              จำนวน  1   ฉบับ     

2.สำเนาทะเบียนบาน ของผูรับใบอนุญาต                                                     จำนวน  1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจำหนายอาหาร                         จำนวน  1  ฉบับ 

4.รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมใสแวนดำขนาด 1 x 1 น้ิว      

 ของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจำหนายจำนวนทานละ 2 รูป                            จำนวน  1  ฉบับ        

5.ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                                 จำนวน  1  ฉบับ 

6.เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของ 

เอกสารประกอบการย่ืนขอตออายุใบอนญุาตฯ 

1.ใบอนุญาตเดิม                                                                                   จำนวน   1  ฉบับ 

2.บัตรสุขลักษณะประจำตัวเดิม ของผูขอรบัใบอนุญาตและผูชวยจำหนาย                จำนวน   1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจำหนายอาหารและผูปรุงอาหาร         จำนวน   1  ฉบับ 

4.รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ ขนาด 1 x 1 น้ิว                    

ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจำหนาย จำนวนทานละ 2 รูป                             จำนวน   1  ฉบับ       

5.ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                                 จำนวน   1  ฉบับ 

6.เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

 

ระยะเวลา 
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ที่ รายการ จำนวนเงนิ (บาท) 

 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  

1 จำหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หน่ึงที่ใดเปนปกติฉบับละ 500 

2 จำหนายโดยลักษณะวิธีการเรขายฉบับละ 50 

3 การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตรา (1) หรือ (2) แลวแตกรณ ี  

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท: 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.tambonesay.com/
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 4582 6105     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หางหุนสวนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติ

บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเปนพาณิชยกิจ

ตามที่กระทรวงพาณิชยกำหนด 

 

  

 

 

• การจดทะเบียนพาณิชยตองมีสถานที่ต้ังอยูในเขต                     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง  

องคการบริหารสวนตำบลอีเซ ภายใน 30 วัน  

นับแตวันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 

1.ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และย่ืนคำขอ 

  ตอเจาหนาที่/นายทะเบียน 

2.เจาหนาที่ / นายทะเบียนตรวจคำขอ และ  หลักฐานตางๆ 

3.ผูประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย  

  และชำระคาธรรมเนียม 

 

งานทีใ่หบริการ                      การจดทะเบียนพาณชิย 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ             งานพฒันาและจัดเก็บรายได กองคลงั องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

http://www.tambonesay.com/
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ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืน 

1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย(แบบ ทพ.)                                                     จำนวน  1   ฉบับ                                   

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ                             จำนวน  1   ฉบับ 

3) สำเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ                                          จำนวน   1   ฉบับ 

4) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบานใหแนบเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 

• หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ต้ังสำนักงานแหงใหม                              จำนวน   1   ฉบับ 

• สำเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน  

  หรือสำเนาสญัญาเชา                                                                         จำนวน   1   ฉบับ  

• แผนทีแ่สดงสถานที่ต้ังซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญ 

  บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป                                                                   จำนวน   1   ฉบับ  

5) กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

  และสำเนาทะเบียนบานของ ผูมอบอำนาจ                                                จำนวน   1   ฉบับ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดีแถบบันทึก วีดีทัศนแผนวีดีทัศนดีวีดีหรือแผนวีดีทัศนระบบ

ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ใหสงสำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจำหนายหรือใหเชาสินคา

ดังกลาวจากเจาของลิขสิทธ์ิของสินคา ที่ขายหรือใหเชา 

7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจใหนำใบทะเบียนพาณิชยมาดวย 

• กรอกคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พรอมแนบเอกสารตอเจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชย 

• เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชยตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 

• เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชยออกใบเสร็จเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

• เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชยจัดทำใบทะเบียนพาณิชย พรอมจายใบทะเบียนพาณิชยเปนอันเสร็จขั้นตอน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

 

ระยะเวลา 
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ที่ รายการ จำนวนเงนิ (บาท) 

1 คำขอจดทะเบียนพาณิชยต้ังใหม 50 

2 คำขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย 20 

3 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ 20 

4 คำรองขอรับใบแทน 30 

5 คำรองขอรับรองสำเนา 30 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท: 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.tambonesay.com/
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สำนักงานปลัดฯ องคการบริหารสวนตำบลอีเซ           วันจันทร ถึง วันศุกร (1–30 พฤศจกิายน ) 

โทรศัพท: 0 4582 6105     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

1.สัญชาติไทย 

2.มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลอีเซ (ตามทะเบียนบาน) 

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

4.ไมเปนผูไดรบัสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรอืองคกรปกครองทองถิ่น ผูรับ 

เงินบำนาญ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

5.กรณีที่ผูสูงอายุไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได มอบอำนาจใหผูอ่ืนเปนผูย่ืนคำรองขอได โดยใหผูรับมอบ

อำนาจติดตอที่ องคการบริหารสวนตำบลอีเซ  พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ 

 

  

 

 

1.ผูสูงอายุ ย่ืนเอกสารที่ใชในการลงทะเบียนผูสูงอายุ               สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

2.เจาหนาที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  

3.เสนอคณะผูบริหาร 

งานทีใ่หบริการ                      การลงทะเบียนและยื่นคำขอรบัเงินเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

http://www.tambonesay.com/
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ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

1.บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย          จำนวน   1  ฉบับ 

  พรอมสำเนา 

2.ทะเบียนบาน  พรอมสำเนา                                                                   จำนวน   1  ฉบับ 

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสำเนา (เฉพาะหนาที่แสดงช่ือและเลขบัญชี)   

  สำหรับกรณทีี่ผูขอรับเบ้ียยงัชีพคนพิการ ผานธนาคาร                                     จำนวน   1  ฉบับ 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท: 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.tambonesay.com/
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                                                                                   ทะเบียนเลขที่......................../......... 

แบบคำขอลงทะเบียนรบัเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ................ 

 

 

 

 

 

ขอมูลผูสูงอายุ 

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

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

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

เกิดวันท่ี....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ป  สัญชาติ             มีชื่ออยูในสำเนา 

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

ตำบล/แขวง                     อำเภอ/เขต                   จังหวัด                          . 

รหัสไปรษณีย               โทรศพัท.......................................................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ 

ผูสูงอายุท่ีย่ืนคำขอ  ---- 

สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หมาย    หยาราง    แยกกันอยู    อ่ืนๆ................................. 

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

ขอมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

 ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ   ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   ไดรับการสงเคราะหความพิการ 

 ยายภูมิลำเนาเขามาอยูใหม เม่ือวันท่ี...........................................................................................................โดยยายมาจาก (ระบุท่ี

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

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

  รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 

  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 

พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 

เฉพาะกรณีผูส้งูอายมุอบอาํนาจให้บคุคลอ่ืนมาย่ืนคาํขอลงทะเบียนแทน 

ผูย้ืน่คาํขอฯ แทน ตามหนงัสอืมอบอาํนาจ เกีย่วขอ้งเป็น.....................................................................กบั

ผูส้งูอายทุีข่อลงทะเบยีน ชือ่-สกุล (ผูร้บัมอบอาํนาจ)  

.................................................................................................เลขประจาํตวัประชาชนผูร้บัมอบอาํนาจ 

 

 

 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย    สำเนาทะเบียนบาน 

  สำเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุผานธนาคาร) 

  หนังสือมอบอำนาจพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบำนาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจากหนวยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

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

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

                 ผูย่ืนคำขอ/ผูรับมอบอำนาจย่ืนคำขอ                 เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 
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ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

          ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 

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

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

----   

  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน   

  เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 

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

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

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

จาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

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

        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบ

แลว มีความเห็นดังนี้ 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 

 

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

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

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

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

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

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

คำสั่ง 

           รับลงทะเบียน    ไมรับลงทะเบียน    อ่ืนๆ................................................................................................... 

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

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

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

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

 (ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุท่ีย่ืนคำขอลงทะเบียนเก็บไว                                                                 .                                                                                                                                          

ผูสูงอายุ  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บานเลขท่ี........................หมูท่ี..................... 

ย่ืนแบบคำขอลงทะเบียนเม่ือวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 

  การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจำปงบประมาณ พ.ศ. ...........    โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยยัง

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

ผูสูงอายุยายภูมิลำเนาที่ไปอยูที่อื่น (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม ............. ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน ..............) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ  ท่ีองคการบริหารสวนตำบลแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ท้ังนี้เพ่ือเปนการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง                                            

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

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

          เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สำนักงานปลัดฯ องคการบริหารสวนตำบลอีเซ           วันจันทร ถึง วันศุกร (1–30 พฤศจกิายน ) 

โทรศัพท: 0 4582 6105     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

1.มีสญัชาติไทย 

2.มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลอีเซ (ตามทะเบียนบาน) 

3.มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

5.กรณีที่ผูพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได  มอบอำนาจใหผูดูแลคนพิการย่ืนคำรองขอแทน  แตตองนำ

หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาที่ 

 
  

 
 

1.ผูพิการ ย่ืนเอกสารที่ใชในการลงทะเบียนผูพิการ                    สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

2.เจาหนาที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  

3.เสนอคณะผูบริหาร 

 

ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

งานทีใ่หบริการ                      การลงทะเบียนและยื่นคำขอรบัเงินเบี้ยความพิการ 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

ระยะเวลา 

http://www.tambonesay.com/
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1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูพิการ                       จำนวน   1  ชุด 

2.ใบรับรองความพิการจากแพทย                                                                 จำนวน   1  ชุด 

3.รูปถายผูพิการ 1 น้ิว                                                                              จำนวน   1  รูป 

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูดูแล                        จำนวน   1  ชุด 

5.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสำเนา (เฉพาะหนาที่แสดงช่ือและเลขบัญชี)  

สำหรับกรณีทีผู่ขอรับเบ้ียยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร                                         จำนวน   1  ฉบับ 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท: 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.tambonesay.com/
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ทะเบียนเลขที่................../................ 

แบบคำขอลงทะเบียนรบัเงนิเบี้ยความพกิาร ประจำปงบประมาณ พ.ศ........... 

 

 

 

 

ขอมูลคนพิการ 

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

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

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

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

เกิดวันท่ี....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ป สัญชาติ........................ มีชื่ออยูในสำเนาทะเบียน

บานเลขท่ี...............หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตำบล         อำเภอ       . จังหวัด          รหัส

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

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูพิการท่ีย่ืนคำขอ ----  

ประเภทความพิการ         ความพิการทางการเห็น          ความพิการทางสติปญญา                             

   ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย        ความพิการทางการเรียนรู      ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย         

ความพิการทางออทิสติก        ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม       พิการซ้ำซอน      ไมระบุความพิการ 

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

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

ขอมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    

  ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบีย้ยังชีพ    เคยไดรับ(ยายภูมิลำเนา)เขามาอยูใหม เม่ือ............................  ไดรับการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ      ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   อ่ืน  ๆ(ระบุ)........ 

 ไมสามารถใชชีวิตประจำวันดวยตนเอง     มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ   ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

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

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

  รับเงินสดดวยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอำนาจจากผูมิสิทธิ 

  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 

   ธนาคาร.........................................................ชื่อบัญช.ี..........................................................เลขท่ีบัญชี    ……………………………………………………………… 

 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอำนาจใหบุคคลอื่นมายื่นคำขอลงทะเบียนแทน : ผูย่ืนคำขอฯ แทนตามหนังสือมอบอำนาจ เกี่ยวของกับคน

พิการท่ีขอขึ้นทะเบียน โดยเปน  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พ่ีนอง   ผูดูแลคนพิการ   อ่ืน  ๆ ..........................ลงทะเบียน

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

---- ท่ีอยู..............................................................โทรศัพท.......................................... 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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พรอมแนบเอกสารดังนี้ 

  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสำเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย     สำเนาทะเบียนบาน  

  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) 

  หนังสือมอบอำนาจพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (ในกรณีย่ืนคำขอฯแทน) 

 ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบำนาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจาก 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

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

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

                    ผูย่ืนคำขอ/ผูรับมอบอำนาจย่ืนคำขอ                            เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก   และทำเคร่ืองหมาย √  ในชอง � หนาขอความท่ีตองการ 
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ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 ไดตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….............. 

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

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

---- แลว 

  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน     เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ 

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

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

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

     เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

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

          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบ

แลวมีความเห็นดังนี้ 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 

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

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

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

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

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

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

คำสั่ง 

  รับลงทะเบียน     ไมรับลงทะเบียน     อ่ืน ๆ .................................................................................... 

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

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

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

 

 

 

 

ย่ืนแบบคำขอลงทะเบียนเม่ือวันท่ี.............................เดือน......................................พ.ศ....................................... 

 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ............โดยจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต

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

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

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

        

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

                           เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

 

 

 

 

ตัดตามเสนประใหคนพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สำนักงานปลัดฯ องคการบริหารสวนตำบลอีเซ           วันจันทร ถึง วันศุกร  

โทรศัพท: 0 4582 6105     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

1.ผูที่มสีิทธิไดรบัเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสตองมีใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดย สถานพยาบาลของรัฐยืนยัน

วาปวยเปนโรคเอดสจริง 

2.ผูปวยเอดสตองมีภูมิลำเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

3.กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคำรองดวยตนเอง อาจมอบอำนาจใหผูอุปการะมาดำเนินการแทนได 

 

  

 

 

1.ผูปวยเอดส ย่ืนเอกสารที่ใชในการลงทะเบียน                        สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

2.เจาหนาที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ   

3.เสนอคณะผูบริหาร 

 

 

ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

งานทีใ่หบริการ                      การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

ระยะเวลา 

http://www.tambonesay.com/
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1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                            จำนวน    1   ฉบับ 

2.สำเนาทะเบียนบานของผูปวยเอดส                                                       จำนวน    1   ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย                                                                              จำนวน    1   ฉบับ 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท : 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.tambonesay.com/
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แบบคำขอรบัการสงเคราะห 

ลำดับท่ี............./..............           วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. .............. 

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

 ดวย..................................................เลขประจำตัวประชาชน........................................ 

เกิดวันท่ี........เดือน............................พ.ศ............ อายุ............ ป มีชือ่อยูในทะเบียนบานเลขท่ี...............ถนน…..........................    

ตรอก/ซอย............................. หมูท่ี.............. ตำบล....................   อำเภอ.....................    จังหวัด..................   รหัสไปรษณีย...............  

ขอแจงความประสงคขอรับเงินสงเคราะห  เพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส โดยขอใหรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี ้

                      1. ท่ีพักอาศัย ( )  เปนของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ชำรุดทรุดโทรม ( ) ชำรุดทรุดโทรมบางสวน ( )  ม่ันคงถาวร    ( 

)  เปนของ...............................................เกี่ยวของเปน.................................................... 

  2 . ท่ีพักอาศัยอยูหางจากบานหลังท่ีใกลท่ีสุดเปนระทาง...........................สามารถเดินทางได 

( )  สะดวก   ( )  ลำบาก  เนื่องจาก .......................................................................... อยูหางจากชุมชน/หมูบานเปนระยะทาง

...................................สามารถเดินทางได ( )  สะดวก   ( )  ลำบาก  เนื่องจาก.............................................. 

อยูหางจากหนวยบริการของรัฐท่ีใกลท่ีสุดเปนระยะทาง................สามารถเดินทางได  ( )  สะดวก   ( )  ลำบาก  

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

  3. การพักอาศัย ( )  อยูเพียงลำพัง  เนื่องจาก......................................มาประมาณ.......................... 

( )  พักอาศัยกับ ...................รวม .........คน เปนผูสามารถประกอบอาชีพไดจำนวน.........คน มีรายไดรวม.........บาท/เดือน   ผูท่ีไม

สามารถประกอบอาชีพไดเนื่องจาก............................................................................................................... 

   4. รายได – รายจาย  มีรายไดรวม................บาท/เดือน  แหลงท่ีมาของรายได................................ 

นำไปใชจายเปนคา............................................................................................................. 

บุคคลท่ีสามารถติดตอได................................................................สถานท่ีติดตอเลขท่ี.......................... 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมูท่ี.................ตำบล.................................. 

อำเภอ.............................จงัหวัด........................................รหัสไปรษณีย............................................. 

โทรศัพท.........................โทรสาร.........................................เกี่ยวของเปน...........................................  

 ขาพเจาขอรับรองวาถอยคำท่ีใหขางตนเปนความจริงทุกประการ     

         ................................................  ผูใหถอยคำ 

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

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 

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

 

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

    

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

   ตามที่มีการอนุมัติใหขาพเจา.................................................................เปนผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเงิน

สงเคราะหเพ่ือการยังชีพ.......................................................ลำดับท่ี...................นั้น 

  ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห  ดังนี ้

             ( ) เปนเงินสด 

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

              เลขท่ีบัญช.ี.................................................................... 

 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

 

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

 

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

    

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

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

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

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

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

หน่ึงดังตอไปน้ี  และใหถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทำเองทุกประการ 

  ( ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส 

  ( ) แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 

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

             ( ) เปนเงินสด 

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

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

   ( ) แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพตอไป 

 

ลงช่ือ............................................................ผูมอบอำนาจ 

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

ลงช่ือ............................................................ผูรับมอบอำนาจ 

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

                                          ลงช่ือ............................................................พยาน 

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

                                          ลงช่ือ............................................................พยาน 

     (...........................................................) 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลอีเซ   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 4582 6105     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 
 

ผูใดประสงคจะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบอดินเกินหน่ึงหมื่นเมตร 

หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกำหนด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจา

พนักงานทองถิ่นกำหนดโดยย่ืนเอกสารแจงขอมูลดังตอไปน้ี 

            (1) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทำการขุดดิน 

            (2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและทีดิ่นบริเวณขางเคียง 

            (3) รายการที่กำหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 

            (4) วิธีการขุดดินและการขนดิน 

            (5) ระยะเวลาทำการขุดดิน 

            (6) ช่ือผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

            (7) ที่ต้ังสำนักงานของผูแจง 

            (8) ภาระผูกพันตางๆที่บุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน 

            (9) เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

            ถาผูแจงไดดำเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหน่ึงโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงตาม

แบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง และใหผูแจง

เริ่มตนทำการขุดดินตามที่ไดแจงไวไดต้ังแตวันที่ไดรับแจง  

            ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีการ

แจงตามวรรคหน่ึง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งใหการแจงคามวรรคหน่ึงเปนอันสิ้นผล  

            ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผู

แจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถกูตอง  

            ผูไดรับใบแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  

งานทีใ่หบริการ                     การแจงขุดดิน 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ            สวนโยธา องคการบรหิารสวนตำบลอีเซ  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 

http://www.tambonesay.com/
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1.เขียนคำขออนุญาตขุดดิน                                                 สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

2.เขียนใบแจงการขุดดิน (แบบ ด.1) พ.ร.บ.การขุดดิน 

  และถมดิน พ.ศ. 2543 

3.ยื่นเอกสารและหลักฐานตางๆ พรอมลงลายมือช่ือ 

  รับรองสำเนาถูกตอง 

4.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

5.เจาหนาที่ตรวจสถานที่ ที่ขออนุญาตขุดดิน 

6.ออกใบแจงการขุดดิน (แบบ ด.2 ) 

7.ผูขออนุญาตรับใบแจงการขุดดิน พรอมชำระคาธรรมเนียม 

 

 

 รวมระยะในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วัน  แยกเปน 

1.ขั้นตอนในการตรวจสถานทีขุ่ดดิน ระยะเวลา 1 วัน 

2.ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆ ใน การพิจารณาใบอนุญาต ระยะเวลา 2 วัน  

3.ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ตางๆ ระยะเวลา 1 วัน 

4.ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลา 1 วัน  

 

 

 

1. สำเนาทะเบียนบานผูรับแจง       จำนวน  2  ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประชาชนของผูแจง       จำนวน  2  ฉบับ 

3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทีม่อบใหบุคคลอ่ืนแจงแทน)    จำนวน  2  ฉบับ 

4. สำเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน)  จำนวน  2  ฉบับ 

5. สำเนาบัตรประชาชนของเจาของที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน)  จำนวน  2  ฉบับ 

6. หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน (กรณีใหบุคคลอ่ืนขุดดิน)    จำนวน  2  ฉบับ 

7. สำเนาเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทีขุ่ดดิน      จำนวน  2  ฉบับ 

8. แผนผังบริเวณ        จำนวน  2  ฉบับ 

9. แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน     จำนวน  2  ฉบับ 

10. สำเนารายการคำนวณ (การปองกันการพังทลายของดิน)    จำนวน  2  ฉบับ 

11. เอกสารแสดงวิธีการขุดดิน       จำนวน  2  ฉบับ 
 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 
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คาธรรมเนียมขุดดิน  500  บาท 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท: 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

      

 

 

 

คาธรรมเนียม 

การรับเรือ่งรองเรียน 

http://www.tambonesay.com/
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แบบ  ขถด.1 

ใบแจงการขุดดิน/ถมดิน 

ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เลขท่ีรับ                                     . 

วันท่ี                                          . 

ลงชื่อ                            ผูรับคำขอ 

      (                              ) 

           

เขียนที่                                                          . 

วันที่              เดือน                        พ.ศ.             . 
 

          ขาพเจา                                                                     เจาของที่ดิน/ผูครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 

            เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขที่                ตรอก/ซอย                      ถนน                       . 

หมูที่               ตำบล/แขวง                       อำเภอ/เขต                            จังหวัด                         . 

 

            เปนนิติบุคคลประเภท                                       จดทะเบียนเมื่อ                                   . 

เลขทะเบียน                                                    มสีำนักงานต้ังอยูเลขที ่                                       . 

ตรอก/ซอย                                              ถนน                                       หมูที ่                      . 

ตำบล/แขวง                              อำเภอ/เขต                                 .จังหวัด                                 . 

โดย                                                                                       ผูมีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูแจง 

อยูบานเลขที่                            ตรอก/ซอย                                   ถนน                                    . 

หมูที่              ตำบล/แขวง                       อำเภอ/เขต                             จงัหวัด                         . 

          มคีวามประสงคจะทำการ  ขุดดิน/ถมดิน  จึงขอแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ดังตอไปน้ี 

          ขอ  1  ทำการขุดดิน/ถมดิน  ณ                                      ตรอก/ซอย    ถนน                       .... .                                                            

หมูที่......................ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด .................................                                                                        

ในโฉนดที่ดิน  เลขที่/น.ส.3  เลขที่/ส.ค.1  เลขที่/อ่ืน ๆ ..............................................................................................                                    

.เปนที่ดินของ ..............................................................................................................................................................                                                                                                                          

         ขอ  2  ทำการขุดดิน/ถมดิน  โดยมีความลึก/ความสูง  จากระดับดินเดิม                                   เมตร 

พ้ืนที่............................................ตารางเมตร  เพ่ือใชเปน.............................................โดยมีสิ่งกอสรางขางเคียงดังน้ี 

          ทศิเหนือ..............................................................  หางจากบอดิน/เนินดิน......................................เมตร 

          ทศิใต..................................................................  หางจากบอดิน/เนินดิน.......................................เมตร 

          ทศิตะวันออก                                      .         หางจากบอดิน/เนินดิน                             เมตร 

          ทศิตะวันตก                                        .                                        หางจากบอดิน/เนินดิน                             เมตร 

          ขอ 3  โดยมี .................................................................เลขทะเบียน........................................ผูควบคุมงาน 

          ขอ 4  กำหนดแลวเสร็จภายใน.....................วัน  โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันที.่........................................... 

เดือน...................................พ.ศ............................และจะแลวเสร็จวันที่.................เดือน.................พ.ศ..................... 

ตัวอยางแบบฟอรม 



หมายเหตุ                                                                     

(1)  ขอความใดไมใชใหขีดฆา      (2)  ใสเคร่ืองหมาย    ในชอง    ท่ีตองการ              
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          ขอ  5  พรอมหนังสอืฉบับน้ี  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 

            แผนผังบริเวณที่จะทำการขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง  

พรอมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน  และการรมดิน  จำนวน                      ชุด  ชุดละ                      แผน 

            รายการที่กำหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  6  แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน 

และถมดิน  พ.ศ.2543 

            ภาระผูกพันตางๆ  ที่บุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน/ถมดิน 

            สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบานของผูแจง ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว   

จำนวน                 ฉบับ 

            สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค ที่ต้ังสำนักงาน และผูมี

อำนาจ   ลงช่ือแทนนิติบุคคลผูแจงทีห่นวยงานซึ่งมีอำนาจรับรอง (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูแจง) 

            สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูแจง  ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว 

จำนวน                     ฉบับ  (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูแจง) 

            หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูแจง  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบาน       

ของตัวแทนผูแจง  ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองเรียบรอยแลว  (กรณีมีการมอบอำนาจใหผูอ่ืนแจงแทน) 

            รายการคำนวณ  1  ชุด  จำนวน                         แผน 

            หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคำนวณการขุดดิน/ถมดิน  จำนวน                     ฉบับ  พรอม

ทั้งสำเนาบัตรอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว จำนวน                 

ฉบับ   (กรณีท่ีงานมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

            สำเนาโฉนดที่ดิน  เลขที่/ น.ส.3  เลขที่/ ส.ค.1 เลขที่                                                            

ที่จะทำการขุดดิน/ถมดิน ขนาดเทาตนฉบับจริง  ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว  จำนวน                     ฉบับ 

            หนังสือสำเนายินยอมของเจาของที่ดิน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาหนังสอืรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค  และผูมีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลเจาของที่ดิน  ที่หนวยงานซึ่งมี

อำนาจรับรอง  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคล  เจาของ

ที่ดิน  ซึ่งรับรองสำเนาถูกตอง  จำนวน                            ฉบับ  (กรณีท่ีเปนท่ีดินของบุคคลอ่ืน) 

            หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ  3  จำนวน                             ฉบับ 

            สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตอง  

จำนวน                    ฉบับ   (เฉพาะกรณีท่ีงานมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

            เอกสารและรายละเอียด  อ่ืน ๆ                                                                                     

          ขอ  6  ขาพเจาขอชำระคาธรรมเนียมและคาใชจาย  ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  10  แหง

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 

                                      (ลงช่ือ)                                               ผูแจง 

                                              (                                             ) 
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หนังสือยินยอมใหดำเนินการขุดดิน/ถมดิน 
 

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

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

 ขาพเจา.............................................................ต้ังบานเรือนที่อยูบานเลขที.่.....................หมูที่...................... 

ตรอก/ซอย...............................ตำบล.................................อำเภอ...............................จังหวัด...................................... 

ยินยอมให...........................................เขาดำเนินการขุดดิน/ถมดินในที่ดิน..............................เลขที่............................. 

ดังกลาวไดโดยินยอมใหทำการขุดดิน/ถมดิน ในเน้ือที่......................................ตารางเมตร  มีขนาดที่ดิน  ดังน้ี 

 ทิศเหนือ ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 

 ทิศใต  ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 

 ทิศตะวันออก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 

 ทิศตะวันตก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 

 ขาพเจายินยอมให.............................................................................ขุดดิน/ถมดินในที่ดินดังกลาวน้ี เพราะ

เปน.............................................................และไดแนบ.....................................................................มาดวยแลว 

(ถาผูใหเชาใหแนบสำเนาสัญญาเชาที่ดิน หรือถามีหนังสือแสดงสิทธ์ิอยางอ่ืนใหแนบมาดวย) 

 พรอมกันน้ี ขาพเจาไดแสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน ที่ยินยอมให........................................................ 

ขุดดิน/ถมดินไวหลังหนังสือน้ีแลว 

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

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

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

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

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

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

 ขาพเจารับรองวาลายมือช่ือหรือลายพิมพน้ิวมือขางบนน้ีเปนของผูถือกรรมสิทธ์ิที่ดินตามสำเนาเอกสารสิทธิ

ที่ดินดังกลาวขางบน้ีจริง 

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

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

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

 

คำเตือน  หนังสือรับรองการปลูกสรางอาคารนี้หามมีการขูด ขีด ลบ ฆา  ไมวากรณีใดๆ เวนแตผูถือ 

  กรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการขีดฆานั้น เปนลายลักษณอักษรเฉพาะแหงไว 

*(ใหแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบานและสำเนาเอกสารสิทธ์ิที่ดิน ที่รับรองสำเนาแลวประกอบดวย ) 
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บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจงการขดุดินหรือถมดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ของ                                                                      โทร.                                 . 

ลำดับที ่ รายการ หมายเหตุ 

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

  10. 

  11. 

ใบแจงการจุดดินหรือถมดิน  (แบบ  ขถด.1) 

สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบานของผูแจง   

สำเนาภาพถายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่                                 . 

หนังสือยินยอมใหขุดดิน/ถมดินในที่ดิน 

หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผูทำรายการคำนวณ/

ออกแบบ 

หนังสือยินยอมวิศวกรผูควบคุมงาน  (แบบ ขถด.7) 

แบบแปลน  แผนผังบริเวณ  รายการประกอบแบบ  จำนวน            ชุด 

รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสราง  จำนวน  1  ชุด 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผูมีอำนาจลงนาม   

หนังสือมอบอำนาจใหผูอ่ืนทำการแทน 

หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

-  เทาฉบับจริง 

-  กรณีขุดดิน/ถมดินในที่ดินผูอ่ืน 

-  กรณีที่งานมลีักษณะ ขนาด อยูใน

ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

พรอมภาพถายใบอนุญาต 

-  กรณีนิติบุคคล 

-  ปดอาการแสตมป   30  บาท 

 

(ลงชื่อ)                                     ผูแจง 

                      (                                      ) 

 

(ลงชื่อ)                                    ผูตรวจรบัเอกสาร 

              (                                    ) 
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ใบรับแจงการขุดดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 

เลขที่............../....................... 

                                เจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงจาก...................................................................................... 

เจาของที่ดิน/ผูรับมอบอำนาจ  วามีความประสงคจะทำการขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง............................เมตร  พ้ืนที่ปาก

บอ/ดินถม………………ตารางเมตร  ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่..................................... หรือเอกสารสิทธ์ิ 

ในที่ดินที่มีช่ือเรียกอยางอ่ืน.....…………………………….ที่ถนน……………………………………………………..………………………. 

หมูที่....................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...................... .......จังหวัด............................................ 

ซึ่งอยูในเขตเทศบาลตำบลหนองบัววง       โดย..........................................................………………...เปนเจาของที่ดิน   

กำหนดแลวเสร็จ..............วัน  มี.......................................................................................เปนผูออกแบบและคำนวณ  

และ.........................................................................................เปนผูควบคุมงาน   

พรอมเอกสารหลักฐานตางๆแลว 

                    เจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจสอบปรากฏวา 

                       1.    ไมถูกตอง   ใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน       นับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงให

แกไขจากเจาพนักงานทองถิ่น   หากไมสามารถแกไขภายในกำหนดจะเสียสิทธ์ิการนับระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่น

ที่จะตองปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหน่ึง   โดยมีรายการแกไข  ดังน้ี………………………………………………………. 

  …………………………................................................................................................................................................... 

……………......................................................................................................................................................................... 

                       2.  ถกูตอง  ใหผูแจงเริ่มตนทำการขุดดิน/ถม ไดต้ังแตวันที่...............เดือน......................

พ.ศ……………………....จนถึงวันที่.....................เดือน..................................พ.ศ…………………………………...และไดรับ

คาธรรมเนียม…………............บาท  

คาใชจาย..............บาท     รวมทั้งสิน้..........…………...............บาท  (.....................................................................) 

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

                                                                           

(ลงมือช่ือ)..................................................... 

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

                นายกองคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

    1.ขอความใดไมใชใหขีดฆา 

    2.ใสเครื่องหมาย  /  ในชอง   

(พลิก) 

 

 

 

 

ด.2 



-69- 

คำเตือน    ผูขดุดิน/ถมดิน   หรือเจาของที่ดินมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

                (1)   ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 

                (2)   ตามมาตรา  19  มาตรา  20  มาตรา  21  และมาตรา  25 

                (3)   ตามคำสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น/พนักงานเจาหนาที่ 

                (4)   การฝาฝน  (1) –(3)  อาจมีโทษปรับ  โทษจำ  หรือทัง้จำทั้งปรับแลวแตกรณี 

                                                                                                                                

 
 

หนังสือมอบอำนาจ 
(ใชในกรณีผูแจงการขุดดิน/ถมดิน   ใหบุคคลอ่ืนยืน่ใบแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน) 

                                               

 ขาพเจา.......................................................................................................................................... 

อยูบานเลขที่.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................... 

หมูที่.................ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 

รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท................................... 

ขอมอบอำนาจใหนาย............................................................................................................................................. 

อยูบานเลขที่..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................... 

หมูที่..........ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................ 

รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท ...................เปนผูนำสงใบแจงการขดุดิน/ถมดิน  หรือติดตอกับเจาหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวของกับการแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยใหถือวาการ

กระทำใดๆตามขอความขางตนของนาย.............................................................................เสมือนหน่ึงเปนการกระทำ

ของขาพเจา 

 

 

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

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

 

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

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

                                                                                                           

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

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

 

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

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

ติดอากร 

แสตมป์ 5 บาท 

ด.4 
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ด.5 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

                                   

  ขาพเจา.......................................................................................................................................... 

อยูบานเลขที่.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 

หมูที่....................ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................. 

รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท............................... 

ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบียน...................... 

ต้ังแตวันที่.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.................................... 

เปนผูออกแบบและคำนวณ/ผูควบคุมงาน  การขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง..........................................................เมตร  

พ้ืนที่ปากบอ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที่.............................................. 

หรือเอกสารสทิธ์ิในที่ดินที่มช่ืีอเรียกอยางอ่ืน............................................................................................................... 

ที่ถนน..............................หมูที่................ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต.............................. 

จังหวัด..........................ซึ่งอยูในเขต............................................................................................................................ 

ใหกับ............................................................................................................................................................................ 

 

 

                                                   (ลงช่ือ)....................................................ผูออกแบบและคำนวณ/ผูควบคุมงาน 

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

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

                                                            (....................................................) 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลอีเซ   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 4582 6105      (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

  ผูที่มีความประสงคจะถมดินจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข ดังน้ี 

1.ผูประกอบการเอกชน บุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคล ทีม่ีเอกสารจดทะเบียนประกอบที่ถูกตองตามกฎหมาย 

2.ผูขอรับใบอนุญาตตองมีสถานที่ เครื่องมอื เครื่องใช ตลอดจนอุปกรณพรอมที่จะดำเนินการ 

3.ผูประกอบการจะเสนอช่ือผูควบคุมงาน ซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาไมตำกวาระดับประกาศนียบัตร 

  วิชาชีพชางโยธาหรือชางกอสราง 

4.ผูขอรับใบอนุญาต จะตองเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการเองทุกเรื่อง และรับผิดชอบออกคาใชจายเองทั้งหมด 

5.ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ขอตกลงเอกสารหรือสัญญาที่ทำไวองคหารบริหารสวนตำบลอีเซ   

  ทุกประการ 

 

 

 

 

1.ขอรับคำขออนุญาตจากกองชาง                                     สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

2.นำเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคำขออนุญาต 

3.นำเจาหนาที่ออกตรวจสถานที่ 

4.เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน 

5.ออกใบอนุญาต 

6.ผูย่ืนคำขออนุญาตชำระคาธรรมเนียม 

งานทีใ่หบริการ                     การแจงถมดิน 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ            สวนโยธา องคการบรหิารสวนตำบลอีเซ  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

http://www.tambonesay.com/
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1.ขั้นตอนในการตรวจสถานสถานที่ถมดิน    จำนวน  1  วัน 

2.ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานๆในการพิจารณาใบอนุญาต จำนวน  1  วัน 

3.ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลนตางๆ    จำนวน  2  วัน 

4.ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต     จำนวน  1  วัน 

รวมระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต รวม 5 วัน 

 

 

 

1.แผนผังบริเวณที่จะทำการถมดิน และแผนผังบริเวณที่แสดงเขตที่ดิน และทีดินบริเวณขางเคียง  

พรอมทั้งวิธีการถมดิน        จำนวน  2  ฉบับ 

 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบานของผูแจง  จำนวน  2  ฉบับ 

 3.สำเนาหรือหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีแจงเปนนิติบุคคล)   จำนวน  2  ฉบับ 

 4.หนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 (กรณีการมอบอำนาจใหผูอ่ืนแจงแทน)      จำนวน  2  ฉบับ 

 5.รายการคำนวณ       จำนวน  2  ฉบับ 

 6.หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคำนวณการถมดิน พรอมสำเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ) จำนวน 2  ฉบับ 

 7.สำเนาโฉนดที่ดินเลขที่ /น.ส.3 เลขที่ /ส.ค.1 ที่จะทำการถมดินถายสำเนา 

หนาหลังเทาฉบับจริง        จำนวน  2  ฉบับ 

 8.หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน สำเนาบัตรประจำประชาชน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล ซึ่งแสดวัตถุประสงคและผูมีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคล เจาของทีดิ่นที่หนวยงานที่มีอำนาจสำเนาบัตรบัตร

ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลเจาของที่ดิน  จำนวน 2  ฉบับ 

 9.หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของผูควบคุม(เฉพาะกรณีที่งานลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จำนวน  2  ฉบับ 

 10.เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆ      จำนวน  2  ฉบับ 

 

 

คาธรรมเนียมใบแจงการถมดิน  ฉบับละ 500  บาท 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

 

คาธรรมเนียม 
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ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท: 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับเรือ่งรองเรียน 

http://www.tambonesay.com/
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลอีเซ   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 4582 6105     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

(1) อาคารอยูอาศัยไมเกินสองช้ันและมีพ้ืนที่อาคารไม เกิน 150 ตารางเมตร 

(2) อาคารเก็บผลผลิตทางเกษตรที่มีพ้ืนที่อาคารไมเกิน 100 ตารางเมตร 

(3) อาคารเลี้ยงสัตวที่มีพ้ืนที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร 

(4) รั้วกำแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย 

(5) หอถังน้ำที่มีความสูงไมเกนิ 6 เมตร 

ซึ่งจะกอสรางดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย อาคารภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลหนองกี่ โดยไม

ตองยื่น แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ เพียงแตย่ืน “แผนผังบริเวณ” แสดงแนวเขต

ที่ดิน “แปลนพ้ืนช้ัน ลาง” และที่ต้ังของอาคารโดยสังเขป - กรณีพ้ืนที่ของอาคารไมเกิน 150 ตารางเมตร ระยะเวลา 

ณ ที่ทาการ อบต.ไมเกิน 7 วันทาการ - กรณีพ้ืนที่ขออาคารเกิน 150 ตารางเมตร อบต.สง เรื่องใหโยธาจังหวัด

ตรวจสอบระยะเวลาไมเกิน 30 วันทาการ - ทั้งน้ีระยะเวลาดาเนินการทั้งหมด ไมเกิน 45 วันทา การ  

หมายเหตุ - กรณีปลูกสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคารกอนไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน 

ทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตำบล) และตอมา ประสงคจะไดใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เจา พนักงาน

ทองถิ่นอาจพิจารณาไมออกใบอนุญาตใหก็ได 

 

 

 

 

 

งานทีใ่หบริการ                     การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ            สวนโยธา องคการบรหิารสวนตำบลอีเซ  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 
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1.ผูขออนุญาตยื่นคำรองขออนุญาตกอสรางอาคาร            สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

ตามแบบคำขอ อนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง  

(แบบ ข.1) พรอมเอกสาร 

2.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน/ตรวจสอบผังเมือง  

และตรวจสอบสภาพสาธารณะ  

3.นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ  

4.เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา คำขออนุญาตกอสรางอาคาร  

 5.ออกใบอนุญาตกอสราง   

 

 ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 2  วัน 

 

  

 

          1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต   จำนวน  2  ฉบับ 

        2.สำเนาโฉนดที่ดินหนา-หลัง พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหนา จำนวน 2  ฉบับ 

     3.กรณีผูขอ ไมใชเจาของตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสราง     จำนวน 2  ฉบับ        

     4.หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคำนวณ โครงสราง 

อาคาร  จำนวน  2  ฉบับ 

     5.หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน สถาปตยกรรม  

จำนวน  2  ฉบับ 

     6.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคำนวณโครงสราง   

จำนวน  2  ฉบับ  

 
 

- คาใบอนุญาตกอสราง   ฉบับละ   20  บาท                                                                 

- คาธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน (คดิตามพ้ืนที่ของอาคาร) 

- อาคารไมเกิน 2 ช้ัน สูงไมเกนิ 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค 

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

- อาคารสูงเกิน 3 ช้ัน หรือสงูเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท 

- ปาย ตร.ม. ละ 4 บาท  

  

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

 

คาธรรมเนียม 
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ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท: 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับเรือ่งรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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-82- 

 
 

 

 

 



-83- 

 

คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลอีเซ   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 4582 6105     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0 4582 6105      ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 
 

การเคลื่อนยายอาคาร ใหยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข.2  พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.2 ตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู เวนแตการเคลื่อนยายอาคารจากทองที่ที่ไมอยูภายใตขอบังคับพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ.  2522 ไปยังทองที่ที ่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับใหยื ่นคำขออนุญาตตอเจา

พนักงานทองถิ่นในทองที่ที่อาคารน้ันจะยายไปตั้งผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบ

แปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามที่ระบุไวในแบบ ข.1 และ ข.2 จำนวนหาชุดพรอมกับคำขอสำหรับการขอ

อนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารที่เปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32 เจา

พนักงานทองถิ่นจะประกาศกำหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารดังกลาว 

 

 

 
 

1.รับเรื่องขออนุญาต                                          สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

2.ตรวจสอบเอกสาร 

3.ตรวจสอบสถานที ่

4.ออกใบอนุญาต   

 

 

 

 ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 2  วัน 

 

 

งานทีใ่หบริการ                     การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ            สวนโยธา องคการบรหิารสวนตำบลอีเซ  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคำขอ 

ขั้นตอนและระยะการใหบรกิาร 

ขั้นตอน หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

ระยะเวลา 
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          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต   จำนวน  2  ฉบับ 

        2. สำเนาโฉนดที่ดินหนา-หลัง พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหนา จำนวน 2  ฉบับ 

     3. กรณผีูขอ ไมใชเจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสราง     จำนวน 2  ฉบับ        

     4. หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคำนวณ โครงสราง 

อาคาร  จำนวน  2  ฉบับ 

     5. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน สถาปตยกรรม  

จำนวน  2  ฉบับ 

     6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคำนวณโครงสราง   

จำนวน  2  ฉบับ 

 

 

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเคลื่อนยาย  10  บาท 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลอีเซ โทรศัพท: 0 4582 6105 

หรือ เว็บไซต : http://www.esay.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานทีต่องใช 

 

คาธรรมเนียม 

การรับเรือ่งรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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