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การจัดท าคู่มือประชาชน 
1. ท่ีมา 
 เนื่องด้วยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ  
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ  การอนุญาต การออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจ้ง ในการขอ
อนุญาต ด าเนินการต่าง ๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็นรวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบ ธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุม
ปรึกษาลงมติให้เสนอรา่ง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558  ต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ใช้อ านาจหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่อง
เร่งดว่น  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 
ไดพ้ิจารณาร่างพระราชบัญญตัิดังกลา่วแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ไดน้ าร่าง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....  ข้ึนทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายแด ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และ     
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558  

พระราชบัญญัติการออ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558              
มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ดังนี้  

มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้ 
อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข    
(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ
อนุญาต จะตอ้งยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอ
ด้วยตนเองก็ได้  

มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่น 
ค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จัด
ส าเนา ให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนด้วย  

มาตรา 7 วรรคสาม ก าหนดให้เป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ ข้ันตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตาม หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้ เหมาะสมโดยเร็ว  
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มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา 7 ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแนวทางการจัดท าคูมือส าหรับประชาชน  
2.1 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดท าคูมือส าหรับประชาชน  
2.2 เพื่อให้การจัดท าคูมือส าหรับประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม เจตนารมณ

ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 

3. ค าจ ากัดความ  
“การบริการประชาชน” หมายถึง การด าเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ จน       

แล้วเสร็จตามค าขอการยื่นค าขอนี้เป็นการยื่นค าขอขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ให้หน่วยงาน 
ของรัฐก าหนดให้ผู้  รับบริการต้องยื่นค าขอก่อนด าเนินการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ 
การจดทะเบียน การข้ึนทะเบียน การรับแจง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร  

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารับ บริการ
จากหนวยงานของรัฐ  

“หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย สวนราชการ จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค
การมหาชน และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม 

 

4. แนวคิดและหลักการ  
แนวคิดและหลักการของการจดัท าคูมือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ สะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ไดน าหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี     
มาเปนหลักการส าคัญ ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของ 
ภาครัฐ การสรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผย 
ข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ เพื่อเปาหมายอันเปนหัวใจส าคัญ คือ การอ านวยความสะดวกใหแก 
ประชาชน 

4.1 ความหมายของคูมือส าหรับประชาชน  
เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจนในการติดตอขอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ    

วามีหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเปนอยางไร เพื่อเปนการอ านวยความ
สะดวก ใหแกประชาชน  

4.2 ขอบเขตการด าเนินการ  
หนวยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ก าหนดใหประชาชนตองขออนุญาต จดทะเบียน 

ข้ึนทะเบียน หรือแจงกอนจะด าเนินการใด ๆ ตองจัดท าคูมือส าหรับประชาชน  
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4.3 วัตถุประสงคในการจัดท าคูมือส าหรับประชาชน  
การจัดท าคูมือส าหรับประชาชนมีวัตถุประสงคดังนี ้ 
1) เพื่อเปนการอ านวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่ ชัดเจน

เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช ประกอบค าขอ สถานที่ให
บริการ  

2) เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการ
ของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 4) เพื่อสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ  

4.4 เปาหมายของการจัดท าคูมือส าหรับประชาชน  
หนวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ก าหนดให ประชาชนต

องมายื่นค าขออนุญาตกอนด าเนินการใดมีการจัดท าคูมือส าหรับประชาชนและน าไปใชในการ ใหบริการ
ประชาชน 

 

5. ประโยชนท่ีไดจากการจัดท าคูมือส าหรับประชาชน  

 ประโยชนตอผูรับบริการ  
-  ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอยางชัดเจน  
-  ไดรับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปรงใส 
-  ไดรับความพึงพอใจเพิ่มข้ึนจากการมารับบริการ   
-  มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) เพื่อน ามาใชปรับปรุงการใหบริการภาครัฐตอไป  

 ประโยชนตอผูใหบริการ  
-  ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ ทุจริตคอร
รัปช่ัน   
-  สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการตามหลักเกณฑที่วางไวเพื่อน ามาปรับปรุงการ ให
บริการ  
-  พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง  

 ประโยชนโดยรวมตอประเทศ  
-  ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ  
-  เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาขา้วเสีย 

 
ส านักงานปลดั 
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การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  
(มาตรา 11) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของ
รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ /หรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่ าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานที่ใหบ้ริการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง  จงัหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 
 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 40 นาที 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจ้งผล 
10 นาที  

 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาที 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาที 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

ล าดับ 
 

 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 

1) 
 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง) 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง) 

4) 
 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลง
นาม และให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

5) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 
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ล าดับ 
 

 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 

6) 
 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนาม
รับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

8) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

9) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าท่ีขายหรือให้เช่า หรือ ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกจิการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์      
ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดจิิทลัเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

10) 
 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุน หรือ อาจมาพบ
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าบันทึกถ้อยค าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดง
จ านวนเงินทุนก็ได้ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกจิการค้าอญัมณหีรอืเครื่องประดับซึ่งประดบัด้วยอัญมณี) 

 
ค่าธรรมเนียม 

 

ล าดับ 
 

 

รายละเอียดค่าธรรมเนียม 
 

ค่าธรรมเนียม (บาท ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 50 บาท 
2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 
3) ค่าธรรมเนียมเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท 
4) ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน 20 บาท 
5) ค่าธรรมเนียมออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์  30 บาท 
6) ค่าธรรมเนียมขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

 

ล าดับ 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
หมายเหต:ุ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกจิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหต:ุ 0-2547-4446-7  

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต:ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /   
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300  
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การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้อง
ยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  
(มาตรา 13) 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ /หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทกึดังกลา่ว มิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทึกความพรอ่งดังกล่าวให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 

สถานที่ใหบ้ริการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง  จงัหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 
 

 
  

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

http://www.dbd.go.th/
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 นาที 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจ้งผล 
30 นาที  

 
  

 
องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาที 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลูเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้
ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาที 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกจิ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

4) 
 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีผู้ประกอบพาณิชยกจิมิได้เป็นเจ้าบ้าน  

5) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้
ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อยา่งอ่ืนท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีผู้ประกอบพาณิชยกจิมิได้เป็นเจ้าบ้าน 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
6) 

 
แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลง
นามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

8) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

9) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ) 20 บาท 
2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 

หมายเหต:ุ 243 หมูท่ี่ 4 ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th  

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกจิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหต:ุ 02-547-4446-7 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /    
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม 
เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิก
ห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 
วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย 
สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือช่ือในค าขอ
จดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้
ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร ค าสั่งศาล เป็นต้น 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้
ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ 
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรอง
รายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทกึดังกลา่ว มิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทึกความพรอ่งดังกล่าวให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 

สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง  จงัหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 

http://www.dbd.go.th/
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 นาที 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพจิารณาเอกสาร/แจ้งผล 
15 นาที  

 
 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาที 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลูเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร 

15 นาที 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้
ยื่นค าขอ 

10 นาที 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกจิหรือทายาทที่ยื่นค าขอแทน พร้อมลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง 

3) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

4) 
 

ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) โดยให้ทายาทท่ียื่นค าขอเป็นผู้ลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

5) 
 

ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการ วัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
6) 

 
หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

7) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 20 บาท 
2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 

หมายเหต:ุ 243 หมูท่ี่ 4 ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 เว็บไซต์ : 
www.nakhaosia.go.th 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกจิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหต:ุ 02-547-4446-7 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 
5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300  
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คู่มือส าหรับประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาขา้วเสีย 

 
กองคลัง 
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การรับช าระภาษีป้าย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ในการรับ
ช าระภาษีป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายทีใ่ช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณา
การค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสีย
ภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษี
และเงินเพิ่ม 
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 30 
วัน นับแต่ได้รับแจ้ง การประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินช้ีขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) 
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานท่ีให้บริการ  :  องค์การบริหารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร    075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  : เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 46 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน 
หมายเหต:ุ 1. ระยะเวลา : 1 วัน ภายในเดือนมีนาคมของทกุปี  

1 วัน  
 
 
 
 

 
องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

อ าเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง 

 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี 
หมายเหต:ุ 1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539  

30 วัน 

3) การพิจารณา 
เจ้าของป้ายช าระภาษี 
หมายเหต:ุ 1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 วัน จะต้องช าระเงินเพิม่ตามอตัราที่
กฎหมายก าหนด) 

15 วัน 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ พร้อมลงนามรับรอง  ส าเนาถูกต้อง 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ พร้อมลงนามรับรอง  ส าเนาถูกต้อง 

3) 
 

แผนผังแสดงสถานท่ีตั้งหรือแสดงป้าย รายละเอียดเกี่ยวกบัป้าย วัน เดือน ปี ท่ีติดตั้งหรือแสดง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
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ล าดับ 
 

 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ส าเนาใบทะเบียนการค้า ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

6) 
 

ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้าม)ี  
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

 

ค่าธรรมเนียม 
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 

รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท ) 
อัตราภาษีป้าย  แบ่งเป็น  3  อัตรา  ดังนี ้
1) อักษรไทยล้วน 
2) อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 
3) ป้ายดังต่อไปนี้ 
   ก.  ไม่มีอักษรไทย 
   ข.  อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้  หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย  ข้อความ  ภาพ  หรือเครื่องหมายบางส่วนใน
ป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน  ให้คิดอัตราตามข้อ 
1)  2) หรือ  3) แล้วแต่กรณี  และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มข้ึน 
5) ป้ายใดเสียต่ ากว่า 200 บาท  ให้เสีย 200 บาท 

 
3 

20 
40 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

หมายเหต:ุ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
 ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) 1. แบบแจง้รายการเพือ่เสียภาษีป้าย  (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 
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การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ในการรับ

ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะข้ันตอน ดังนี้ 
1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคา
ปานกลางที่ดิน 

(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้อง
ใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 

(2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 

(3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรอืเจา้ของทีด่ินจะต้องเสยีภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีได้รับ
ใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 

(1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท .5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้า
พนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อน

เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอื่นท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
(1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน

ก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
(4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับ

ประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางทีด่ิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว 
เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
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4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
5. ระยะเวลาการให้บรกิารตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
6. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานท่ีให้บริการ  :  องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158    
โทรสาร  075-573160  
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 31 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของทรัพยส์ินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภบท.5 
หรือ ภบท.8) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน  
องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

อ าเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจ้งการ
ประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพยส์ินด าเนินการช าระภาษี 

30 วัน 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 

ล าดับ 
 

 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ พร้อมลงนามรับรอง  ส าเนาถูกต้อง 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ พร้อมลงนามรับรอง  ส าเนาถูกต้อง 
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ล าดับ 
 

 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เช่น โฉนดท่ีดิน , น.ส.3 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีเป็นนิตบิุคคล 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

6) 
 

ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีของปีก่อน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 

รายละเอียด 
1. อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ  แบ่งเป็น  35  อัตรา 
2. ราคาปานกลางที่ดินเกินร้อยละ 30,000 บาท  ให้เสียภาษีดังนี้  ราคาปานกลางของที่ดิน  30 ,000 บาทแรก  
เสียภาษี 70 บาท 
3. ส่วนที่เกิน  30,000  บาท  เสียภาษี  10,000  บาท  ต่อ  25  บาท 
4. ประกอบกสิกรรม 
  -  ไม้ล้มลุก  ไม่เกินร้อยละ 2 บาท 
  -  ท าสวน  ไร่ละ  4  บาท 
  -  ที่ว่างเปล่า  ต้องเสียเพิ่มอีก  1  เท่า  
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 

หมายเหต:ุ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
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การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
          พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ใน
การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินที่ใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นน้ัน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและ
วิธีการช าระภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา) 
6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน กรณีที่เจ้าของทรัพย์สิน
ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ ภายใน 
15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถ่ินช้ีขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินย่ืนอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ  :  องค์การบริหารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร  075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
  

 



36 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 31 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของทรัพยส์ินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
หมายเหต:ุ 1. ระยะเวลา : 1 วัน นับแต่ผู้รับบรกิารมายื่นค าขอ  

1 วัน  
 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

อ าเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง 

 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพยส์ินด าเนินการช าระภาษี 
หมายเหต:ุ 1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดง
รายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ) 

30 วัน 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ พร้อมลงนามรับรอง  ส าเนาถูกต้อง 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ พร้อมลงนามรับรอง  ส าเนาถูกต้อง 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและท่ีดินพร้อมส าเนา เช่น โฉนดท่ีดิน ใบอนุญาตปลูกสร้าง หนังสือ
สัญญาซื้อขาย หรือให้โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส าเนา เช่น ใบทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม  สัญญาเช่าอาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
5) 

 
หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

 

ค่าธรรมเนียม 

รายละเอียด 
การค านวณภาษี  การประเมินค่ารายปี  และอัตราภาษี 
          ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากค่ารายปีของทรัพย์สนิ  ในอัตราร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี  เช่น  บ้านให้
เช่า  มีค่ารายปี  12,000 บาท  ค่าภาษีจะเท่ากับ  12,000 x 12.5/100  เป็นเงิน  1,500  บาท  ค่ารายปีของ
ทรัพยส์ิน  หมายถึง  จ านวนเงินซึ่งทรัพยส์ินน้ันสมควรให้ไดเ้ช่าได้ในปีหนึ่งๆ เช่น  บ้านให้เช่าเดือนละ  1,000  
บาท  ค่ารายปีของบ้านหลังนี้ก็คือ  12,000 บาท  (หมายถึง  ค่าเช่าทั้งปีของบ้านหลงันี้  1,000 x 12 =  
12,000 บาท) 
          การประเมินค่ารายปมีีหลักเกณฑ์การประเมินตามล าดับ  ดังนี้ 
          1. กรณีที่ทรัพยส์ินน้ันมีการใหเ้ช่าและค่าเช่าสมควร  ให้น าค่าเช่ามาคิดเป็นรายปี 
          2. กรณีทรัพย์สินให้เช่าและค่าเช่าไม่สมควรหรอืหาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินประกอบกิจการ
เอง  ให้ประเมินค่ารายปโีดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในปีทีผ่่านมา  หรอืเทียบเคียงกับค่ารายปีของ  
ทรัพยส์ินในบริเวณใกลเ้คียงกันที่มลีักษณะของทรัพยส์ิน  ขนาด  พื้นที่  ท าเล  ที่ตั้ง  และบริการสาธารณะที่
ทรัพยส์ินน้ันได้รับประโยชน์คล้ายคลงึกันในเขตปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน  ซึ่งในเรื่องนีก้ระทรวงมหาดไทยได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดอืนตามท าเล
ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และตามประเภทของทรัพยส์ิน 
          3. กรณีไม่สามารถเทียบเคียงตามข้อ 2 ได้อาจประเมินค่ารายปีของทรัพยส์ินโดยใช้มูลค่าทรัพยส์ินมา
ประกอบการประเมินได ้
ค่าภาษี 
          1. ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
          2. อัตราร้อยละ  12.5  ของค่ารายป ี
                ค่าภาษี  =  ค่ารายปี  x 12.5 % 
 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

หมายเหต:ุ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /         
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) 1. แบบแจง้รายการเพือ่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 

2. แบบค าร้องขอให้พจิารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาขา้วเสีย 

 
กองชา่ง 
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การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้น การต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอตาม

แบบ ธพ.น. ๓ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนภายใน 60 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
หมายเหตุ : 
1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้
รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
3. ระยะเวลาการให้บรกิารตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัว
ท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
ก าหนด 
 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   
จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร  075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน   

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 ถึง 75 วันท าการ 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ รับค าขอ และตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ 
และความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่
ก าหนด และส่งเรื่องใหส้ านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

1 วันท าการ  
 

 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

อ าเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง 

 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบพจิารณา/ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัย - เอกสารหลักฐานประกอบ โดยมรีะยะเวลา
พิจารณา ดังนี้ - กรณียื่นเรือ่งในเดือนพฤศจิกายน ใช้
ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน - กรณียื่นเรื่องในเดือนธันวาคม 
ใช้ระยะเวลาพจิารณา 72 วัน 

42 ถึง 72  
วันท าการ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
ลงนามในใบอนุญาต 

2 วันท าการ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น. ๓) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ ผูม้ีอ านาจลงนาม 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหน้า 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกตอ้งทกุหน้า 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รบัรองส าเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ าตัว
ประชาชนทั้งของผูม้อบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
5) 

 
ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ รบัรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 

6) 
 

ส าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย
จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ รบัรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 200 บาท 
2) คาธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ ามัน เป็นไปตามข้อ 62 

ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 

0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

หมายเหต:ุ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรงั  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกจิพลงังาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 20 เลขที่ 
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715 

3) ศูนย์รับข้อรอ้งเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 19 
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111 

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

http://www.nakhaosia.go.th/
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบ ธพ.น. ๓ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกจิพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกจิการ

ควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบค าขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภท  
ที่ ๓   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
  

 
  



51 
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การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร 

(ตามมาตรา 22)ใหใชไดตามระยะเวลาที่ก าหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นค าขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นค าขอดังกลาวแลว ใหด าเนินการตอไปได
จนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร  075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน   

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต พรอ้มเอกสาร 
หมายเหต:ุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพื้นที่ที่จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 

1 วัน  
 
 
 
 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอตอ่อายุ
ใบอนุญาต 
หมายเหต:ุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพื้นที่ที่จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต  

2 วัน 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนญุาตว่าถึง
ข้ันตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุใบอนญุาตทราบ (น.1) 
หมายเหต:ุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพื้นที่ที่จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 

2 วัน 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล 

3) 
 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร 
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ท่ีกลับรถและทางเขา้ออกของรถเพ่ือการยื่น (แบบ ข. 5) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

4) 
 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

5) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

6) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

การก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง  หรอืดัดแปลง
อาคาร 
(1) อาคารซึง่สงูไม่เกินสองช้ันหรอืสงูไม่เกินสิบสองเมตรใหคิ้ดตาม
พื้นที่ของพื้นที่อาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(2) อาคารซึง่สงูเกินสองช้ันแต่ไม่เกินสามช้ัน  หรือสงูเกินสบิสองเมตร  
แต่ไม่เกินสบิห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(3) อาคารซึง่สงูเกินสามช้ันหรือสูงเกินสิบห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่
ของอาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
 

10  บาท 
 
 

ตารางเมตรละ 0.50  บาท 
 

ตารางเมตรละ  2  บาท 
 

ตารางเมตรละ 4 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
 (4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหนึ่งเกิน

ห้าร้อยกโิลกรัมตอ่หนึง่ตารางเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่
ละช้ันรวมกัน   
(5) พื้นที่หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทีจ่อดรถ  ที่กลบัรถและ
ทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8(9)  ให้คิด
ตามพื้นที่ของที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถรวมกัน   
 

ตารางเมตรละ 4 บาท 
 
 

ตารางเมตรละ 0.50 เมตร 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

หมายเหต:ุ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรงั  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

3) ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหต:ุ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัด ทุกจังหวัด 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /   
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
 
 

  

http://www.nakhaosia.go.th/
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การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจง 

ตามมาตรา 39 ทวิ ไดกระท าการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบ 
ที่เจาพนักงานทองถ่ินก าหนด เพื่อท าการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลว 
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดท าการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร 
นั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองให 
แกผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือที่ 
ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได ้

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง จงัหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร  075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน   

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้ง และเสียค่าธรรมเนียม 
1 วัน  

 
องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบนัดวันตรวจ 

7 วัน 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
พิจารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจ้งใหผู้้ขอมารับใบ น.1 

7 วัน 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล 

3) 
 

แบบค าขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.๖) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

4) 
 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมท่ีได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

5) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

6) 
 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีท่ีอาคารท่ีขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับ
ใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

7) 
 

หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมงานเป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

การก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง  หรอืดัดแปลง
อาคาร 
(1) อาคารซึง่สงูไม่เกินสองช้ันหรอืสงูไม่เกินสิบสองเมตรใหคิ้ดตาม
พื้นที่ของพื้นที่อาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(2) อาคารซึง่สงูเกินสองช้ันแต่ไม่เกินสามช้ัน  หรือสงูเกินสบิสองเมตร  
แต่ไม่เกินสบิห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(3) อาคารซึง่สงูเกินสามช้ันหรือสูงเกินสิบห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่
ของอาคารแต่ละช้ันรวมกัน   

10  บาท 
 
 

ตารางเมตรละ 0.50  บาท 
 

ตารางเมตรละ  2  บาท 
 

ตารางเมตรละ 4 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
 (4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหนึ่งเกิน

ห้าร้อยกโิลกรัมตอ่หนึง่ตารางเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่
ละช้ันรวมกัน   
(5) พื้นที่หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทีจ่อดรถ  ที่กลบัรถและ
ทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8(9)  ให้คิด
ตามพื้นที่ของที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถรวมกัน   
 

ตารางเมตรละ 4 บาท 
 
 

ตารางเมตรละ 0.50 เมตร 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

หมายเหต:ุ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรงั  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th  
 

2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
หมายเหต:ุ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจงัหวัด  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /    
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
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การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงช่ือไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน 

ผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผู ไดรับ
ใบอนุญาตตองระงับการด าเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงช่ือและสงหนังสือแสดง
ความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถ่ินแลว 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร  075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน   

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสาร 
1 วัน  

 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

2 วัน 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนญุาตว่า
ถึงข้ันตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ (น.1) 

2 วัน 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล 

3) 
 

ส าเนาหนังสือท่ีได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานคนเดิมทราบว่า ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว พร้อม
หลักฐานแสดงการรับทราบ ของผู้ควบคุมงานคนเดิม (แบบ น. 5) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีผู้ได้รบัใบอนญุาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิมและแจง้ช่ือผู้ควบคุมงานคน
ใหม ่

4) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30            วรรคสอง (แบบ น. 8) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู้ไดร้ับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลกิผู้ควบคุมงานคนเดิมและแจง้ช่ือผู้ควบคุมงานคน
ใหม)่ 

5) 
 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีผู้ได้รบัใบอนญุาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานคนเดิมและแจง้ช่ือผู้ควบคุมงานคน
ใหม ่

6) 
 

ส าเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 7) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิมได้แจ้งบอกเลกิการเป็นผู้ควบคุมงานไว้แล้วและผู้ได้รบัใบอนญุาตหรอื
ใบรับแจ้งประสงค์จะแจง้ช่ือผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม  
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

หมายเหต ุ: เลขที่ 243  หมูท่ี่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหต:ุ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /     
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
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การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผใูดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน โดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องตรวจ

พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่
อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา 
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร  075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน   

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร 
1 วัน  

 
 
 
 
องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 
 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 

2 วัน 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผงับริเวณแผนทีส่ังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ  
 

7 วัน 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนญุาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารบัใบอนญุาต
ก่อสร้างอาคาร (น.1) 

35 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

4) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุก
หน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารใน
ท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

5) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

6) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
7) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น   ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

11) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง 
และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

12) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ท่ีอยู่ 
ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น   (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารท่ีก่อสร้าง
ด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีต้องมีการค านวณ
ให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน้ าหนัก ความ
ต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

13) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. 
หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ีรับรอง
โดยสถาบันท่ีเชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
14) 

 
กรณีอาคารท่ีเข้าขา่ยตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็ก
เสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ีเชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

15) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ  สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

16) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

17) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

18) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและ
การระบายน้ าท้ิง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
22) 

 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

การก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง  หรอืดัดแปลง
อาคาร 
(1) อาคารซึง่สงูไม่เกินสองช้ันหรอืสงูไม่เกินสิบสองเมตรใหคิ้ดตาม
พื้นที่ของพื้นที่อาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(2) อาคารซึง่สงูเกินสองช้ันแต่ไม่เกินสามช้ัน  หรือสงูเกินสบิสองเมตร  
แต่ไม่เกินสบิห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(3) อาคารซึง่สงูเกินสามช้ันหรือสูงเกินสิบห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่
ของอาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหนึ่งเกิน
ห้าร้อยกโิลกรัมตอ่หนึง่ตารางเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่
ละช้ันรวมกัน   
(5) พื้นที่หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทีจ่อดรถ  ที่กลบัรถและ
ทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8(9)  ให้คิด
ตามพื้นที่ของที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถรวมกัน   

20  บาท 
 
 

ตารางเมตรละ 0.50  บาท 
 

ตารางเมตรละ  2  บาท 
 

ตารางเมตรละ 4 บาท 
 

ตารางเมตรละ 4 บาท 
 
 

ตารางเมตรละ 0.50 เมตร 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

หมายเหต:ุ เลขที่ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
หมายเหต:ุ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจงัหวัด 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /     
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
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การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผใูดจะเคลื่อนย้ายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน โดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้อง

ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 
45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น
ก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ  : องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขออนุญาตเคลือ่นย้ายอาคาร พรอ้มเอกสาร 

1 วัน  
 
 
 
 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 

2 วัน 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจดัท า
ผังบริเวณแผนที่สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้้ขอมารับใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคาร (น.1) 

35 วัน 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล 

3) 
 

ค าขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข. 2) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

4) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนาทุก
หน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้เคลื่อนย้ายอาคาร
ไปไว้ในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

5) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

7) 
 

ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของ
ท่ีดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

8) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

 
  



80 
 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
10) 

 
แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 5 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

11) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

12) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

13) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ  10 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

หมายเหต:ุ เลขที่ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
หมายเหต:ุ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจงัหวัด 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /    
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
 

 



82 
 

 

  



83 
 

 

  



84 
 

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ       
เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ

และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช
ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับ 
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้น
โดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู ทั้งนี้ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยัง
บุคคลอื่นหรือไมก็ตาม 

 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ  : องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
  

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตดัดแปลง พร้อมเอกสาร 
1 วัน - 

 
2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 
2 วัน - 

 
3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจดัท า
ผังบริเวณแผนที่สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.4) และแจง้ใหผู้้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
(น.1) 

35 วัน - 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล 

3) 
 

ค าขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพ่ือการอ่ืน (แบบ ข. 4) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

4) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนาทุก
หน้า 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

5) 
 

หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินท่ีให้ใช้เป็นท่ีจอดรถ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

7) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทน นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของท่ีดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของท่ีดิน) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

8) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ  และค านวณ (กรณีเป็นสิ่งท่ี
สร้างขึ้นเป็นอาคารเพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

9) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ สถาปัตยกรรม (กรณีท่ีเป็น
สิ่งท่ีสร้างขึ้นเป็นอาคารเพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

10) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
11) 

 
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 5 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

13) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีท่ีเป็นสิ่งท่ี
สร้างขึ้นเป็นอาคารเพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

14) 
 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

การก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง  หรอืดัดแปลง
อาคาร 
(1) อาคารซึง่สงูไม่เกินสองช้ันหรอืสงูไม่เกินสิบสองเมตรใหคิ้ดตาม
พื้นที่ของพื้นที่อาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(2) อาคารซึง่สงูเกินสองช้ันแต่ไม่เกินสามช้ัน  หรือสงูเกินสบิสองเมตร  
แต่ไม่เกินสบิห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(3) อาคารซึง่สงูเกินสามช้ันหรือสูงเกินสิบห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่
ของอาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหนึ่งเกิน
ห้าร้อยกโิลกรัมตอ่หนึง่ตารางเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่
ละช้ันรวมกัน   
(5) พื้นที่หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทีจ่อดรถ  ที่กลบัรถและ
ทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8(9)  ให้คิด
ตามพื้นที่ของที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถรวมกัน   

10  บาท 
 
 

ตารางเมตรละ 0.50  บาท 
 

ตารางเมตรละ  2  บาท 
 

ตารางเมตรละ 4 บาท 
 

ตารางเมตรละ 4 บาท 
 
 

ตารางเมตรละ 0.50 เมตร 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 

หมายเหต:ุ เลขที่ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหต:ุ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจงัหวัด 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /     
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
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การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผใูดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน โดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องตรวจ

พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่
อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา 
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ  : องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคาร พร้อมเอกสาร 
1 วัน  

 
 
 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 

2 วัน 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจดัท า
ผังบริเวณแผนที่สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน 

4) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต   (อ.1) และแจง้ใหผู้้ขอมารับใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร (น.1) 

35 วัน 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

4) 
 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมท่ีได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

5) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนาทุก
หน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารใน  
ท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

6) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

7) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

 
  



93 
 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
8) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

9) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น    ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง 
และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

13) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ท่ีอยู่ 
ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น  (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารท่ีก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีต้องมีการค านวณให้
อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน้ าหนัก ความ
ต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
14) 

 
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. 
หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ีรับรอง
โดยสถาบันท่ีเชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

15) 
 

กรณีอาคารท่ีเข้าขา่ยตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็ก
เสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ีเชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

16) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

17) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

18) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
21) 

 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและ
การระบายน้ าท้ิง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

24) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

การก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง  หรอืดัดแปลง
อาคาร 
(1) อาคารซึง่สงูไม่เกินสองช้ันหรอืสงูไม่เกินสิบสองเมตรใหคิ้ดตาม
พื้นที่ของพื้นที่อาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(2) อาคารซึง่สงูเกินสองช้ันแต่ไม่เกินสามช้ัน  หรือสงูเกินสบิสองเมตร  
แต่ไม่เกินสบิห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(3) อาคารซึง่สงูเกินสามช้ันหรือสูงเกินสิบห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่
ของอาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหนึ่งเกิน
ห้าร้อยกโิลกรัมตอ่หนึง่ตารางเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่
ละช้ันรวมกัน   
(5) พื้นที่หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทีจ่อดรถ  ที่กลบัรถและ
ทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8(9)  ให้คิด
ตามพื้นที่ของที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถรวมกัน   

10  บาท 
 
 

ตารางเมตรละ 0.50  บาท 
 

ตารางเมตรละ  2  บาท 
 

ตารางเมตรละ 4 บาท 
 

ตารางเมตรละ 4 บาท 
 
 

ตารางเมตรละ 0.50 เมตร 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 

หมายเหต:ุ เลขที่ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหต:ุ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจงัหวัด 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /          
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
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การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอม

ให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้ และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภท
ควบคุมการใช้ส าหรับกิจการหนึ่ง หระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง จะต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ  : องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 25 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร พร้อมเอกสาร 
1 วัน  

 
 
 
 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 

5 วัน 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจดัท า
ผังบริเวณแผนที่สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้้ขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคาร (น.5) 

12 วัน 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข. 3) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

4) 
 

ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

5) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

6) 
 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีท่ีอาคารท่ีขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับ
ใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

7) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 5 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

8) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของวิศวกร ผู้ออกแบบ (เฉพาะกรณีท่ีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคารมากขึ้น กว่าท่ีได้รับ
อนุญาตไว้เดิม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ พร้อมส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคาร มีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
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ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ  20 บาท 

  
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 

หมายเหต:ุ เลขที่ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหต:ุ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจงัหวัด 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /           
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
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การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผใูดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความ

สูงของอาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่
อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็น
ที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละ
คราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ  : องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พร้อมเอกสาร 
1 วัน  

 
 
 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 

2 วัน 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจดัท า
ผังบริเวณแผนที่สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้้ขอมารับใบอนุญาตรือ้ถอนอาคาร 
(น.1) 

35 วัน 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

4) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอน วิธีการ และสิ่งป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

5) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุก
หน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้รื้อถอนอาคารใน
ท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

6) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

7) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
8) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

9) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจบัตร
ประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของอาคาร 
(กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ขออนญุาต 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง 
และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 

หมายเหต:ุ เลขที่ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th  

2) ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหต:ุ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจงัหวัด  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /          
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
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การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผใูดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ได้โดยการแจ้งตอเจา

พนักงานทองถ่ินตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถ่ินตรวจพบในภายหลงัว่าผู้แจง้ได้แจ้งข้อมลูหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 
39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง
อาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้
ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่
ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้ง
ตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ  : องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรบัแจ้ง 
1 วัน  

 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

2 วัน 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจดัท า
ผังบริเวณแผนที่สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
4) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาแบบแปลนและมีหนงัสือแจ้งผู้
ยื่นแจ้งทราบ 

35 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล 

3) 
 

แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามท่ีเจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนด และกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้ก่อสร้างอาคาร 

4) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุก
หน้า  กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน ให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้ก่อสร้างอาคาร 

5) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้ก่อสร้างอาคาร 

6) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้ก่อสร้างอาคาร 

7) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้ก่อสร้างอาคาร 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
8) 

 
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้ก่อสร้างอาคาร 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

11) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

12) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

13) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง 
และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

14) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ท่ีอยู่ 
ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น  (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารท่ีก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีต้องมีการค านวณให้
อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน้ าหนัก ความ
ต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
15) 

 
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. 
หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ีรับรอง
โดยสถาบันท่ีเชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

16) 
 

กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็ก
เสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ีเชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

17) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ) 

18) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ) 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ) 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ) 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
21) 

 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและ
การระบายน้ าท้ิง (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ) 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ) 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ) 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

การก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง  หรอืดัดแปลง
อาคาร 
(1) อาคารซึง่สงูไม่เกินสองช้ันหรอืสงูไม่เกินสิบสองเมตรใหคิ้ดตาม
พื้นที่ของพื้นที่อาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(2) อาคารซึง่สงูเกินสองช้ันแต่ไม่เกินสามช้ัน  หรือสงูเกินสบิสองเมตร  
แต่ไม่เกินสบิห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(3) อาคารซึง่สงูเกินสามช้ันหรือสูงเกินสิบห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่
ของอาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหนึ่งเกิน
ห้าร้อยกโิลกรัมตอ่หนึง่ตารางเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่
ละช้ันรวมกัน   
(5) พื้นที่หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทีจ่อดรถ  ที่กลบัรถและ
ทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8(9)  ให้คิด
ตามพื้นที่ของที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถรวมกัน   

20  บาท 
 
 

ตารางเมตรละ 0.50  บาท 
 

ตารางเมตรละ  2  บาท 
 

ตารางเมตรละ 4 บาท 
 

ตารางเมตรละ 4 บาท 
 
 

ตารางเมตรละ 0.50 เมตร 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 

หมายเหต:ุ เลขที่ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหต:ุ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจงัหวัด  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /           
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
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การแจ้งขุดดิน 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 

1.1การด าเนินการขุดดินน้ันจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใช้บังคับ ได้แก่ 

  1) เทศบาล 
  2) กรุงเทพมหานคร 
  3) เมืองพัทยา 
  4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนด

ในราชกิจจานุเบกษา 
  5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
  7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี

องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
1.2 การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ

ประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตาราง
เมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นการกระท าที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543   
 2. การพิจารณารับแจง้การขุดดินเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินต้องออกใบรบัแจง้ตามแบบที่เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินก าหนด 
เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่
วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้
แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ  : องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดิน ตามที่ก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 

1 วัน  
 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง) 

5 วัน 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับ
แจ้ง 

1 วัน 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล 

3) 
 

แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะด าเนินการขุดดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

6) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนาทุก
หน้า 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีผู้ขออนญุาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนงัสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
7) 

 
หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการขุดดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินกรณีท่ีดินบุคคลอ่ืน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

9) 
 

รายการค านวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ การขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน ๓ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร กรณีการขุดดินท่ีมีความลึกเกินสูง 20 
เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

10) 
 

รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ กรณีการขุดดินลกึเกิน 20 เมตร 

11) 
 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร 
หรือมีความลึกหรือมีพ้ืนท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับละ 500 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 

หมายเหต:ุ เลขที่ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหต:ุ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจงัหวัด 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /     
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
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การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผใูดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ได โดยการแจ้งตอเจา

พนักงานทองถ่ินตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง  ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถ่ินตรวจพบในภายหลงัว่าผู้แจง้ได้แจ้งข้อมลูหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 
39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจพบว่าการ
เคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของ
อาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ
ข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีหนังสือแจ้ง
ข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 

 

 ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ  : องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรบัแจ้ง 
1 วัน องค์การบรหิารส่วน

ต าบลนาข้าวเสีย 
 2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
2 วัน 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจดัท า
ผังบริเวณแผนที่สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
4) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาแบบแปลนและมีหนงัสือแจ้งผู้
ยื่นแจ้งทราบ 

35 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล 

3) 
 

แบบการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามท่ีเจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนด กรอกข้อความให้ครบถ้วน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

4) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุก
หน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

5) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

7) 
 

ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของท่ีดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของท่ีดิน) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

8) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
9) 

 
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

10) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

11) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

12) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

13) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

หมายเหต:ุ เลขที่ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
หมายเหต:ุ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจงัหวัด  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /    
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
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การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผใูดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ได โดยการแจ้งตอเจา

พนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถ่ินตรวจพบในภายหลงัว่าผู้แจง้ได้แจ้งข้อมลูหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 
๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจพบว่าการ
ดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของ
อาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ
ข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีหนังสือแจ้ง
ข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ  : องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรบัแจง้ 
1 วัน  

 
 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

2 วัน 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดท าผงับริเวณแผนที่สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ  

7 วัน 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
4) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาแบบแปลนและมีหนงัสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 

35 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล 

3) 
 

แบบการแจ้งดัดแปลงอาคารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด และกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้ดัดแปลงอาคาร 

4) 
 

ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารเดิมท่ีได้รับอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้ดัดแปลงอาคาร 

5) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุก
หน้า  กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้ดัดแปลงอาคาร 

6) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้ดัดแปลงอาคาร 

7) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้ดัดแปลงอาคาร 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
8) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้ดัดแปลงอาคาร 

9) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้ดัดแปลงอาคาร 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

12) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

13) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

14) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง 
และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

 
  



138 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
15) 

 
รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ท่ีอยู่ 
ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารท่ีก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีต้องมีการค านวณให้
อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน้ าหนัก ความ
ต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

16) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. 
หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ีรับรอง
โดยสถาบันท่ีเชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

17) 
 

กรณีอาคารท่ีเข้าขา่ยตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็ก
เสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ีเชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

18) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ) 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ) 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ) 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
21) 

 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ) 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและ
การระบายน้ าท้ิง (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ) 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ) 

24) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่เติมส าหรบักรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผูอ้อกแบบ) 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

การก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง  หรอืดัดแปลง
อาคาร 
(1) อาคารซึง่สงูไม่เกินสองช้ันหรอืสงูไม่เกินสิบสองเมตรใหคิ้ดตาม
พื้นที่ของพื้นที่อาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(2) อาคารซึง่สงูเกินสองช้ันแต่ไม่เกินสามช้ัน  หรือสงูเกินสบิสองเมตร  
แต่ไม่เกินสบิห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(3) อาคารซึง่สงูเกินสามช้ันหรือสูงเกินสิบห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่
ของอาคารแต่ละช้ันรวมกัน   
(4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหนึ่งเกิน
ห้าร้อยกโิลกรัมตอ่หนึง่ตารางเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่
ละช้ันรวมกัน   

10  บาท 
 
 

ตารางเมตรละ 0.50  บาท 
 

ตารางเมตรละ  2  บาท 
 

ตารางเมตรละ 4 บาท 
 

ตารางเมตรละ 4 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
(5) พื้นที่หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทีจ่อดรถ  ที่กลบัรถและ
ทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8(9)  ให้คิด
ตามพื้นที่ของที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถรวมกัน   

ตารางเมตรละ 0.50 เมตร 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 

หมายเหต:ุ เลขที่ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหต:ุ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจงัหวัด  

 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /     
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
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การแจ้งถมดิน 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 

1.1การด าเนินการถมดินน้ันจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใช้บังคับ ได้แก่ 

  1) เทศบาล 
  2) กรุงเทพมหานคร 
  3) เมืองพัทยา 
  4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนด

ในราชกิจจานุเบกษา 
  5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
  7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี

องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
1.2 การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ

ประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่เกิน 
2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจา้พนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการ
แจ้งภายใน 7วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้
ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้
แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้ แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
  

ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ  : องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน ตามทีก่ าหนดใหเ้จ้าพนักงาน
ท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบข้อมลู 

1 วัน  
 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบและพจิารณา (กรณี
ถูกต้อง) 

5 วัน 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรบัแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารบัใบรับ
แจ้ง 

1 วัน 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

3) 
 

แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะด าเนินการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

6) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุก
หน้า 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีผู้ขออนญุาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนงัสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
8) 

 
หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินกรณีท่ีดินบุคคลอ่ืน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

9) 
 

รายการค านวณ (กรณีการถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร 
และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร 
กรณีพ้ืนท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิ
วิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

10) 
 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร 
และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

11) 
 

ชื่อและท่ีอยูข่องผู้แจ้งการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ  500 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 

หมายเหต:ุ เลขที่ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหต:ุ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจงัหวัด  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /         
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
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การแจ้งร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ผใูดจะรื้อถอนอาคาร ที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความ
สูงของอาคาร  และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร โดยไมยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน     ก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้ง
ได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดเพื่อเป็น
หลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้
แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมี
อ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 
และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคาร
ตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ห รือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีหนังสอืแจง้ข้อทักทว้งให้ผูแ้จ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
  

ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ  : องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งรือ้ถอนอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 
1 วัน  

 
องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

2 วัน 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาแบบแปลน และพจิารณา
รับรองการแจง้ และมหีนังสือแจง้ผู้ยื่นแจ้งทราบ 

12 วัน 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ กรณีนิติบุคคล 

3) 
 

แบบการแจ้งรื้อถอนอาคารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด และกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้รือ้ถอนอาคาร 

4) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบขั้นตอนและสิ่งป้องกันวัสดุหล่นในการ  รื้อถอนอาคาร (กรณี
อาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้รือ้ถอนอาคาร 

5) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุก
หน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้รื้อถอนอาคารใน
ท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้รือ้ถอนอาคาร 

6) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้รือ้ถอนอาคาร 

7) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้รือ้ถอนอาคาร 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
8) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้แจง้รือ้ถอนอาคาร 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

10) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการรื้อถอนพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

11) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง 
และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย 

หมายเหต:ุ เลขที่ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหต:ุ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจงัหวัด 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต:ุ  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /          
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาขา้วเสีย 

 
กองสวัสดกิารสังคม 
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การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับ
การสงเคราะห์ให้ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถ่ินที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
หลักเกณฑ์   
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหา
ซ้ าซ้อน หรือผู้ที่อยู่อาศัย  อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณา
ก่อน 
วิธีการ 
1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ ที่ท าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้วยตนเองหรือ มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณา
จากความเดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ าซอ้น หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่หา่งไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง
บริการของรัฐ 
3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่นความประสงค์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่ 
 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ใหบ้ริการ  : องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร   075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
  



163 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 13 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรบัการสงเคราะหห์รือผู้รบัมอบอ านาจ ยื่น
ค าขอ    พร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค า
ร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 

10 นาที  
 

 
 
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

อ าเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง 

 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่ และคุณสมบัต ิ

15 นาที 

3) การพิจารณา 
ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการ
สงเคราะห ์

3 วัน 

4) การพิจารณา 
จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพือ่เสนอผู้บริหารพิจารณา 

2 วัน 

5) การพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติ 

7 วัน 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรบัรอง  ส าเนาถูกต้อง) 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรบัรอง  ส าเนาถูกต้อง) 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

4) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
5) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับ
มอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

6) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  

เลขที่ 243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง   จังหวัดตรัง  92170 
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ล าดับที่............./..............          วันที่...........เดือน.............................พ.ศ............... 

เรียน  ................................................................  

 ด้วย............................................................เลขประจ าตัวประชาชน........................................... .. 
เกิดวันที่.............เดือน.......................................พ.ศ............ อายุ............. ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ านเลขที่...............ถนน
..................................ตรอก/ซอย................................................หมู่ที่..............ต าบล.......... .............................อ าเภอ
.............................................จังหวัด...................... ............................รหัสไปรษณีย์.......................................ขอแจ้งความ
ประสงค์  ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์  โดยขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 
 1. ที่พักอาศัย 
 (   )  เป็นของตนเอง  และมีลักษณะ  (   ) ช ารุดทรุดโทรม (   ) ช ารุดทรุดโทรมบางส่วน (   ) ม่ันคงถาวร 
 (   )  เป็นของ................................................................เก่ียวข้องเป็น................................. ........................ 
  2 . ที่พักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดเป็นระทาง...................................สามารถเดินทางได้ 
(   )  สะดวก   (   )  ล าบาก  เน่ืองจาก ............................................................................................. ............................. 
     อยู่ห่างจากชุมชน/หมู่บ้านเป็นระยะทาง............................................สามารถเดินทางได้ 
(   )  สะดวก   (   )  ล าบาก  เน่ืองจาก ............................................................................................. ............................. 
     อยู่ห่างจากหน่วยบริการของรัฐที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทาง...................สามารถเดินทางได้  
(   )  สะดวก   (   )  ล าบาก  เน่ืองจาก ............................................................................................. ............................. 
  3. การพักอาศัย 
 (   )  อยู่เพียงล าพัง  เน่ืองจาก...................................................................................มาประมาณ......... ....... 
 (   )  พักอาศัยกับ ........................... รวม .............คน เป็นผู้สามารถประกอบอาชีพได้จ านวน.... .........คน  
   มีรายได้รวม.....................บาท/เดือน   ผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เน่ืองจาก.............................  
   4. รายได้ – รายจ่าย 
 มีรายได้รวม.......................บาท/เดือน  แหล่งที่มาของรายได้........................................ ............................ 
 น าไปใช้จ่ายเป็นค่า........................................................................................................... .......................... 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้................................................... ........................สถานที่ติดต่อเลขที่................................... 
ถนน....................................ตรอก/ซอย..........................................หมู่ที่.................ต าบล........ .................................. 
อ าเภอ..................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์.................. .................. 
โทรศัพท์...........................................โทรสาร...........................................เก่ียวข้องเป็น.............................................  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยค าที่ให้ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ       

         ................................................  ผู้ให้ถ้อยค า 
                                         (................................................) 
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หนังสือแสดงความประสงค์ในการขอรับเงินสงเคราะห์ 
เขียนที่ ...................................................... 

     วันที่…….เดือน……………….  พ.ศ……………… 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล........................ 
 ตามที่มีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................  
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
เกิดวันที่............... เดือน .................................. พ.ศ. ....................... อยูบ่้านเลขที่.................... หมูท่ี่............... 
ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  เป็นผู้มสีิทธิไดร้ับเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 
       ผู้สูงอายุ       คนพิการ        ผู้ป่วยเอดส์    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ พ.ศ. 2552 และว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2553 
 ข้าพเจา้ขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ฯ  ดังน้ี 
  ขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯประจ าปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558) 
                      (     )  รับเป็นเงินสด 
  (     )  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ช่ือบัญชี   ....................................................................
สาขา................................................   เลขทีบ่ัญชี ................................................................................................ 
  (     )  จ่ายเงินเบ้ียยังชีพฯให้กับผู้รับมอบอ านาจ 
                                    รับเป็นเงินสด 
                                    โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ช่ือบัญชี   ............................................................
สาขา................................................   เลขทีบ่ัญชี ........................................................................................... .... 
 
                       ไม่ขอรับเบี้ยยังชีพ      
                          ผู้สูงอายุ      คนพิการ       ผู้ป่วยเอดส์  ตั้งแต่เดือน..........................................เป็นต้นไป   
 
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการรับเงินเบี้ยยังชีพฯดังกล่าวข้างต้นเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าทกุประการ
       
                              
         (ลงช่ือ) ..............................................ผู้สงูอายุ/คนพิการ 
 
                 (...............................................)  
 
 
         (ลงช่ือ) ..............................................ผู้รบัรอง 
                 (...............................................)  
หมายเหต:ุ ผู้รับรอง หมายถึง ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภา อบต. 
 



167 
 

การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่น
ค าขอรับเงินเบี้ยควาพิการในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตนมีภูมิล าเนา หรือ
สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด 
หลักเกณฑ์ 

ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสรมิการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความ

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคน
พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผูแ้ทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรอืคนไร้ความสามารถ ให้
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทน
ดังกล่าว 
วิธีการ 
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดย
ชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินณ สถานที่แลภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด 
2.กรณีคนพิการที่ได้รบัเงินเบี้ยความพกิารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณทีผ่่านมา ให้ถือว่า
เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 
3. กรณีคนพิการที่มสีิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้อง
ไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานท่ีให้บริการ   องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท ์  075-573158 
โทรสาร     075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป)ี)  
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 นาที 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรบัเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป                 
หรือผู้รบัมอบอ านาจ ยื่นค าขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

10 นาที  
 
องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

อ าเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง 

 
2) การพิจารณา 

ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน 

5 นาที 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสรมิการคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรบัรอง  ส าเนาถูกต้อง) 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรบัรอง  ส าเนาถูกต้อง) 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

4) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคน
พิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นค าขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรบัรอง  ส าเนาถูกต้อง) 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
5) 

 
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล 
แล้วแต่กรณี (กรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้
ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณีการยื่นค าขอแทนต้อง
แสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

(หมายเหต:ุ (243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรงั  92170))  
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

 
 

  

http://www.nakhaosia.go.th/
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การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปใน
ปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด 
หลักเกณฑ์ 
1.มีสัญชาติไทย 
2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ได้แก่ ผู้รับบ านาญ เบี้ยหวัดบ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้ สูงอายุที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือ
ผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 

ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1.รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับ
มอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
วิธีการ 
1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนดด้วย
ตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการได้ 
2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่า
เป็นผู้ได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 
3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ที่ตน  ย้ายไป 
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ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ : องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์  075-573158 
โทรสาร    075-573160 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป)ี)  
 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 นาที 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรบัเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ ในปีงบประมาณถัดไป          
หรือผู้รบัมอบอ านาจ ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ  

10 นาที  
 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาข้าวเสีย 

อ าเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง 

 
2) การพิจารณา 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให ้
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผูร้ับมอบอ านาจ 

5 นาที 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรบัรอง  ส าเนาถูกต้อง) 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรบัรอง  ส าเนาถูกต้อง) 

3) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
4) 

 
หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

5) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับ
มอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรบัรอง  ส าเนาถูกต้อง) 

6) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบรหิารส่วนต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

(หมายเหต:ุ (243  หมู่ที่ 4  ต าบลนาข้าวเสีย  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรงั  92170))  
เว็บไซต์  : www.nakhaosia.go.th 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 

 
  

http://www.nakhaosia.go.th/
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