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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นพ.ศ. 2553 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ - นาที 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน -  
 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด -  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด -  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 24/07/2015 13:10  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร 075-253151/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นพ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความ

พิการในปงบประมาณถัดไปณที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาหรือสถานทีท่ี่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นกําหนด 



2 
 

 หลักเกณฑ 

ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

 1. มีสัญชาติไทย 

 2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 

 3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 

ในการย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ย

ความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดย

ชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือ

คนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณีย่ืนคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปน

ผูแทนดังกลาว 

 วิธีการ 

    1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่

และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด 

    2.กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบ้ียความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผูได

ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว 

    3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการตองไปแจง

ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ย

ความพิการใน

ปงบประมาณถัดไปหรือ

ผูรับมอบอํานาจย่ืนคําขอ

พรอมเอกสารหลักฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

20 นาที กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(สํานักงานปลัด

อบต.วังวนอ.

กันตังจังหวัดตรัง

โทร.075-253151) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบย่ืนคําขอลงทะเบียนให

ผูขอลงทะเบียน 
 

10 นาที กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(สํานักงานปลัด

อบต.วังวนอ.

กันตังจังหวัดตรัง

โทร.075-253151) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวคน

พิการตาม

กฎหมายวาดวย

การสงเสริมการ

คุณภาพชีวิตคน

พิการพรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนา 

(กรณีที่ผูขอรับ

เงินเบี้ยความ

พิการประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ธนาคาร) 

4) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออก

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนาของ

ผูดูแลคนพิการ

ผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทักษผู

อนุบาลแลวแต

กรณี (กรณียื่นคํา

ขอแทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนาของ

ผูดูแลคนพิการ

ผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทักษผู

อนุบาลแลวแต

กรณี (กรณีที่คน

พิการเปนผูเยาว

ซึ่งมีผูแทนโดย

ชอบคนเสมือนไร

ความสามารถ

หรือคนไร

ความสามารถให

ผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทักษ

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือผูอนุบาล

แลวแตกรณีการ

ยื่นคําขอแทน

ตองแสดง

หลักฐานการเปน

ผูแทนดังกลาว) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัด อบต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง โทรศัพท 075-253151 และทางเวปไซต 

www.wangwon.go.th 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

18. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

19. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

20. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

21. หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน  

22. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2552 

23. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

24. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

25. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  

ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน    
 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด    

26. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 24/07/2015 11:18  

27. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรั  งติดตอ สํานักงานปลัด                       

โทร 075-253151 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 

28. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณ

ถัดไปและมีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กําหนด 
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 หลักเกณฑ 

    1.มีสัญชาติไทย 

    2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 

    3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

    4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไดแกผูรับบํานาญเบ้ียหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะห

ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่รัฐหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปนี้ 

     1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

     2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบ

อํานาจจากผูมีสิทธิ 

 วิธีการ 

     1.ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเองหรือ

มอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการได 

     2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวา

เปนผูไดลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบน้ีแลว 

     3.กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายท่ีอยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 

29. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุใน

ปงบประมาณถัดไปหรือ

ผูรับมอบอํานาจย่ืนคําขอ

พรอมเอกสารหลักฐานและ

20 นาที กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(อบต.วังวน        

อ.กันตังจ.ตรัง) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบยีนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบย่ืนคําขอลงทะเบียนให 

ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ

มอบอํานาจ 

 
 

10 นาที กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(อบต.วังวน        

อ.กันตังจ.ตรัง) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 

30. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

31. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนา (กรณีที่ผู

ขอรับเงินเบี้ยยัง

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ชีพผูประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนาของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบ

อํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนาของผูรับ

มอบอํานาจ 

(กรณีผูขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคารของผูรับ

มอบอํานาจ) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

 

32. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

33. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง  

หมายเหตุ (075-253151) 

2) ชองทางการรองเรียนwww.wangwon.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

34. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 
วันที่พิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง

จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมตัิโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

35. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

36. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

37. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

38. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

39. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        

พ.ศ. 2548 

40. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

41. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

42. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 

43. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  
 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด  

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด  

44. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 24/07/2015 11: 05  

45. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ติดตอสํานักงานปลัด             

โทรศัพท 075-253151/ ติดตอ ดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 

46. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       

พ.ศ. 2558  กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะห

ใหย่ืนคําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองได

จะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 
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 หลักเกณฑ 

ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

     1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 

     2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือผู

ที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 

 วิธีการ 

    1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณท่ีทําการองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

    2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจาก

ความเดือดรอนเปนผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการ

ของรัฐ 

    3. กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปย่ืนความประสงคตอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม 

47. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับการ

สงเคราะหหรือผูรับมอบ

อํานาจยื่นคําขอพรอม

เอกสารหลักฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

45 นาที กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจ

สภาพความเปนอยูและ

คุณสมบัติ 

 
 

15 นาที กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเปนอยู

และคุณสมบัติของผูที่

ประสงครับการสงเคราะห 
 

3 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(1อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 

4) การพิจารณา 
 

จัดทําทะเบียนประวัติพรอม

เอกสารหลักฐานประกอบ

ความเห็นเพื่อเสนอผูบริหาร

พิจารณา 
 

2 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 

5) การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

7 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน 

48. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

49. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(กรณีที่ผูขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 

4) หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนาของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบ

อํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนาของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีที่ผูขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับ

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคารของผูรับ

มอบอํานาจ) 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

50. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

51. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง  

โทรศัพท 075-253151 

2) ชองทางการรองเรียน www.wangwon.go.th 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

52. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

แบบฟอรม ตัวอยาง  

 
วันที่พิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตัง

จังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

53. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีปาย 

54. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

55. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

56. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

57. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.ภาษีปายพ.ศ. 2510 

58. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

59. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

60. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน 

61. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด  

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด 0 

62. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 24/07/2015 13:20  

63. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรั งโทร 075-253151/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

64. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปาย

แสดงชื่อย่ีหอหรือเครื่องหมายท่ีใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อ

หารายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 

2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
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4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษ ี              

และเงินเพิ่ม 

7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วันนับแต

ไดรับแจงการประเมินเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 

วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น

ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู

ยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิม่เติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไข     

คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 

10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตาม          

มาตรา 10 แหง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

65. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของปายยื่นแบบแสดง

รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสาร

หลักฐาน 
 

1 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(สวนการคลัง

อบต.วังวน         

อ.กันตัง จ.ตรัง   

โทร 075-253151) 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการปายตาม

แบบแสดงรายการภาษีปาย 

(ภ.ป.1) และแจงการ

30 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(สวนการคลัง

อบต.วังวน         

อ.กันตังจ.ตรัง     

โทร 075-253151) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประเมินภาษี 
 

3) การพิจารณา 
 

เจาของปายชําระภาษี 
 

15 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(สวนการคลัง

อบต.วังวน         

อ.กันตังจ.ตรัง     

โทร 075-253151) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วนั 

66. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

67. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรที่ออกใหโดย

หนวยงานของรัฐ

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผังแสดง

สถานที่ต้ังหรือ

แสดงปาย

รายละเอียด

เกี่ยวกับปายวัน

เดือนปท่ีติดตั้ง

หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) หลักฐานการ - 0 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบกิจการ

เชนสําเนาใบ

ทะเบียนการคา

สําเนาทะเบียน

พาณิชยสําเนา

ทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

5) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล (กรณีนิติ

บุคคล) พรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ภาษีปาย (ถามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

 
68. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

69. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

โทรศัพท 075-253151  
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2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

70. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบย่ืนอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 

 

 

 
 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

71. ชื่อกระบวนงาน:การรบัชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

72. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

73. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

74. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

75. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 

76. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

77. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

78. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน 

79. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด 0  

80. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 24/07/2015 13:20  

81. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรังโทร 075-253151/ติดตอ

ดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจนัทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

82. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษี

โรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆและที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สรางอยางอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธขั้นตอนและ 

วิธีการชําระภาษี 
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2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 

3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 

4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีที่เจาของทรัพยสินชําระภาษีเกิน

เวลาที่กําหนดจะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 15 วันนับ

แตไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจาของ

ทรัพยสินยื่นอทุธรณ (ภ.ร.ด.9) 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น

ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู

ยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิม่เติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 

10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันทีพ่ิจารณาแลวเสร็จ 

83. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของทรัพยสินย่ืนแบบ

แสดงรายการทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพนักงาน

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(สวนการคลัง

อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรังโทร 

075-253151) 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพยสิน

ตามแบบแสดงรายการ

ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และ

แจงการประเมินภาษีให

30 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(สวนการคลัง

อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรังโทร 

075-253151) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เจาของทรัพยสินดําเนินการ

ชําระภาษี 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 

84. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

85. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์

โรงเรือนและที่ดิน

พรอมสําเนาเชน

โฉนดที่ดิน

ใบอนุญาตปลูก

สรางหนังสือ

สัญญาซื้อขาย

หรือใหโรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

พรอมสําเนาเชน

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบทะเบียน

การคาทะเบียน

พาณิชยทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม

หรือใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

คาของฝาย

สิ่งแวดลอม

สัญญาเชา

อาคาร 

5) หนังสือรับรองนิติ

บุคคลและงบ

แสดงฐานะ

การเงิน (กรณีนิติ

บุคคล) พรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

 

86. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
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87. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

หมายเหตุ โทรศัพท 075-253151 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

88. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 

 

 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน :  การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ 

หนวยงานที่ใหบริการ :  องคการบริหารสวนตําบลวังวน  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  กระทรวงมหาดไทย 

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

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญตัิภาษีบํารุงทองที่พ.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีบํารุงทองที่โดย

มีหลักเกณฑและขั้นตอนดังนี้ 

 1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองที่ 

 1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการตรีาคาปานกลางที่ดิน 

 (1) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานท่ีตองใชตอเจาพนักงาน

ประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 

 (2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของที่ดิน

ทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 

 (3) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปเวนแตกรณีไดรับใบแจงการประเมิน

หลังเดือนมีนาคมตองชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

 1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปนเจาของท่ีดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

 (1) เจาของท่ีดินยื่นคํารองตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายใน

กําหนด 30 วันนับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

 (2) เมื่อเจาหนาท่ีไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

 1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอยาง

อ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป 

 (1) เจาของท่ีดินยื่นคํารองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแตวันที่มี

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 

 (2) เมื่อเจาหนาท่ีไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

 (4) การขอชําระภาษีบํารุงทองท่ีในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินใหผูรับประเมินนําใบเสร็จรับเงิน

ของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 

 

 2. กรณีเจาของท่ีดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางท่ีดินหรือเมื่อไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีแลวเห็นวาการ

ประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดไดโดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วันนบัแต
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วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี 

  3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผู

รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคํา

ขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ

คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 4. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ

ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

 5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว

เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

 6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานที่ใหบริการ 

สวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลวังวน/ติดตอดวยตนเอง 

ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน

ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :31 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภบท.5 

หรือภบท.8) เพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหตุ: (อบต.วังวน) 

1 วัน - 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสินตาม

แบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือภบท.8) และแจงการประเมิน

ภาษีใหเจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษี 

(หมายเหตุ: (อบต.วังวน) 

30 วัน - 

 

 

 

 



28 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

สําเนา1ฉบับ 

- 

2) 

 

สําเนาทะเบียนบาน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

สําเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

3) 

 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเชนโฉนดที่ดิน , น.ส.3 

ฉบับจริง1ชุด 

สําเนา1ชุด 

- 

4) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง1ชุด 

สําเนา1ชุด 

หมายเหตุ(กรณีเปนนิติบุคคล) 

- 

5) 

 

หนังสือมอบอํานาจ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

สําเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ(กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 

- 

6) 

 

ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชําระคาภาษีบํารุงทองที่ของปกอน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

สําเนา1ฉบับ 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

- 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังวน 

(หมายเหตุ: (โทร 075-253151)   
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ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

คูมือการกรอกเอกสาร 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department, 

Ministry) 

ประเภทของงานบริการ:(ใสชื่อประเภทงานบริการ) 

หมวดหมูของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ) 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ) 

พื้นที่ใหบริการ:(ใสพ้ืนที่ใหบริการ) 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา) 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด) 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499                  

กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ :องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย 

 

89. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน

เปนบุคคลธรรมดา 

90. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

91. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

92. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  

93. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา

ดวยทะเบียนพาณิชย 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

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

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

7) ประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ืองการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน

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

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555   

9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 

94. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

95. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

96. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  นาที 
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97. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  
 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด  

98. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 20/07/2015 10:06  

99. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

โทร 075-253151/ติดตอดวยตนเอง  หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)               

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

100. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับต้ังแตวันเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกจิการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลด

จาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ

เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง

ยื่นเพิ่มเติมโดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก

ดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก

ดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

101. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 
 

30 นาที - - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด

ทะเบียน/เจาหนาที่บันทึก

ขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียม

ใบสําคัญการจดทะเบียน/

หนังสือรับรอง/สําเนา

เอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชยใหผูย่ืนคํา

ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 

102. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

103. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียน

พาณิชย (แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือใหความ

ยินยอมใหใช

สถานที่ต้ัง

สํานักงานแหง

ใหญโดยให

เจาของรานหรือ

เจาของ

กรรมสิทธิ์ลงนาม

และใหมีพยานลง

ชื่อรับรองอยาง

นอย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิได

เปนเจาบาน ) 

3) สําเนาทะเบียน

บานที่แสดงให

เห็นวาผูใหความ

ยินยอมเปนเจา

บานหรือสําเนา

สัญญาเชาโดยมี

ผูใหความ

ยินยอมเปนผูเชา

หรือเอกสารสิทธิ์

อยางอื่นที่ผูเปน

เจาของ

กรรมสิทธิ์เปน

ผูใหความ

ยินยอมพรอมลง

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิได

เปนเจาบาน ) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

นามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

4) แผนท่ีแสดง

สถานที่ซึ่งใช

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานท่ี

สําคัญบริเวณ

ใกลเคียง

โดยสังเขปพรอม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมปดอากร

แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(ถามี) พรอมลง

นามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) สําเนาหนังสือ

อนุญาตหรือ

หนังสือรับรองให

เปนผูจําหนาย

หรือใหเชาสินคา

ดังกลาวจาก

เจาของลิขสิทธิ์

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการขายหรือให

เชาแผนซีดีแถบ

บันทึกวีดิทัศน

แผนวีดิทัศนดีวีดี

หรือแผนวีดีทัศน
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของสินคาที่ขาย

หรือใหเชาหรือ

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ตามประมวล

รัษฎากรหรือ

หลักฐานการซื้อ

ขายจาก

ตางประเทศ

พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

ระบบดิจิทัล

เฉพาะที่เกี่ยวกับ

การบันเทิง) 

8) หนังสือชี้แจง

ขอเท็จจริงของ

แหลงที่มาของ

เงินทุนและ

หลักฐานแสดง

จํานวนเงินทุน

หรืออาจมาพบ

เจาหนาที่เพื่อทํา

บันทึกถอยคํา

เกีย่วกับ

ขอเท็จจริงของ

แหลงที่มาของ

เงินทุนพรอม

แสดงหลักฐาน

แสดงจํานวน

เงินทุนก็ได 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการคาอัญมณี

หรือเครื่องประดับ

ซึ่งประดับดวยอัญ

มณี) 
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104. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

คาธรรมเนียม 50 บาท 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

คาธรรมเนียม 30 บาท 

105. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน รองเรียน ณ ชองทางที่ย่ืนคําขอ 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักงานปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลวังวนอ.กันตังจ.ตรัง 

โทรศัพท 075-253151 

3) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต  : www.wangwon.go.th 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

106. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) คูมือการกรอกเอกสาร 

 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต. วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย 

 

107. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย          

พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

108.     หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

109. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น                           

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

110. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  

111. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา

ดวยทะเบียนพาณิชย 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

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

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

6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ืองการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน

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

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555   

8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย 

9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 

10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 

112. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

113. พื้นที่ใหบรกิาร: ทองถิ่น  

114. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมม ี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  นาที 
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115. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  
 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด   

116. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 20/07/2015 14:11  

117. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง สํานักงานปลัดอบต.                            

โทรศัพท 075-253151/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

118. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคําขอจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับต้ังแตวันท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลด

จาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ  ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว

ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวท้ังนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ

เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง

ยื่นเพิ่มเติมโดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก

ดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก

ดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

119. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 
 

30 นาที - - 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่การเงินรับชําระ 5 นาที - - 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 คาธรรมเนียม 
 

3) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา

ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชยใหผูย่ืนคํา

ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 

120. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

121. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร

ประจําตัวของผู

ประกอบพาณิชย

กิจพรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียน

บานของผู

ประกอบพาณิชย
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กิจพรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียน

พาณิชย (แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) (ตนฉบับ) 

หนังสือใหความ

ยินยอมใหใช

สถานที่ต้ัง

สํานักงานแหง

ใหญโดยให

เจาของรานหรือ

เจาของ

กรรมสิทธิ์ลงนาม

และใหมีพยานลง

ชื่อรับรองอยาง

นอย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิได

เปนเจาบาน ) 

3) สําเนาทะเบียน

บานที่แสดงให

เห็นวาผูใหความ

ยินยอมเปนเจา

บานหรือสําเนา

สัญญาเชาโดยมี

ผูใหความ

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณชิยกิจมิได

เปนเจาบาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ยินยอมเปนผูเชา

หรือเอกสารสิทธิ์

อยางอื่นที่ผูเปน

เจาของ

กรรมสิทธิ์เปน

ผูใหความ

ยินยอมพรอมลง

นามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

4) แผนท่ีแสดง

สถานที่ซึ่งใช

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานท่ี

สําคัญบริเวณ

ใกลเคียง

โดยสังเขปพรอม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมปดอากร

แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(ถามี) พรอมลง

นามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

7) ใบทะเบียน

พาณิชย (ฉบับ

จริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

 

122. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียม (คร้ังละ) 

คาธรรมเนียม20 บาท 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

คาธรรมเนียม30 บาท 

123. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน รองเรียนณชองทางที่ยื่นคําขอ 

2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอสํานักงานปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลวังวนอ.กันตังจ.ตรัง 

โทรศัพท 075-253151 

3) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต  : www.wangwon.go.th 

4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

124. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) คูมือการกรอกเอกสาร 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย            

พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย 

 

125. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

126. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

127. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

128. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  

129. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 

2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555   

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

4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ืองการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน

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

5) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญติัทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย 

7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและ

เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา

ดวยทะเบียนพาณิชย 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 249 

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

11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

130. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

131. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
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132. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ    นาที 

133. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด  

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด  

134. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 21/07/2015 16:08  

135. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ติดตอสํานักงานปลัด            

075-253151/ ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)           

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

136. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไวตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเชน

ขาดทุนไมประสงคจะประกอบการคาตอไปเจาของสถานที่เรยีกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชาหรือเลิกหางหุนสวนบริษัท

ใหย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนด 30 วันนับต้ังแตวันเลิกประกอบ

พาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

2. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเองเชนวิกลจริตตายสาบสูญเปน

ตนใหผูที่มีสวนไดเสียตามกฎหมายเชนสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู

ประกอบพาณิชยกิจนั้นไดโดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิกพรอมแนบเอกสาร

หลักฐานการที่ผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนไดดวยตนเองเชนใบมรณบัตรคําสั่งศาลเปนตน 

3. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนย่ืนแทน

ก็ได 

4.ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคํา

ขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลด

จาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ  ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว

ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวท้ังนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ

เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง

ยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
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ดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก

ดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

137. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 
 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่การเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 
 

5 นาที - - 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา

ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที - - 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณิชยใหผูย่ืนคํา

ขอ 
 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 

138. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

139. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร

ประจําตัวของผู

ประกอบพาณิชย
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กิจหรือทายาทที่

ยื่นคําขอแทน

พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียน

พาณิชย (แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) ใบทะเบียน

พาณิชย (ฉบับ

จริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

3) สําเนาใบมรณ

บัตรของผู

ประกอบพาณิชย

กิจ (กรณีถึงแก

กรรม) โดยให

ทายาทท่ียื่นคํา

ขอเปนผูลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

4) สําเนาหลักฐาน

แสดงความเปน

ทายาทของผูลง

ชื่อแทนผู

ประกอบพาณิชย

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 



47 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กิจซึ่งถึงแกกรรม

พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

5) หนังสือมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมปดอากร

แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(ถามี) พรอมลง

นามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 

140. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คร้ังละ) 

คาธรรมเนียม 20 บาท 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

คาธรรมเนียม 30 บาท 

141. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน รองเรียน ณ ชองทางที่ย่ืนคําขอ 

2) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัดอบต. องคการบริหารสวตําบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 

โทรศัพท 075-253151 

3) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต  : www.wangwon.go.th 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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142. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) คูมือการกรอกเอกสาร 

 

 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน 

 

143. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน 

144.     หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

145. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

146. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

147. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนญุาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคํา

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

3) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

148. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

149. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิน่  

150. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

แจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน 

151. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด  
 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด  

152. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 10/09/2015 11:02  

153. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรังโทร 075-253151/ติดตอดวยตนเอง 

ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)             

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

154. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หากใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบธพ.น.๖

พรอมดวยเอกสารและหลักฐานภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
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1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผู

ยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร /หลัก ฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ

ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. พนักงานเจาหนาที่จะยงัไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคํา

ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 

3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

4. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม

ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 

155. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับคําขอและ

ตรวจสอบความครบถวน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานที่กําหนด

และสงเรื่องใหสํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน 
 

1 วันทําการ กรมธุรกิจ

พลังงาน 

(อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรังโทร 

075-253151) 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

27 วนัทําการ สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

(อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรังโทร 

075-253151) 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วันทําการ สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

(อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรังโทร 

075-253151) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ 
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156. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

157. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล / 

ออกใหไมเกิน 6 

เดือน / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ    

(แบบธพ.น.๖) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลง

นาม) 

2) หนังสือมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร

แสตมปตาม

ประมวลรัษฎากร / 

รับรองสําเนา
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชนของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ 

ถูกตองเฉพาะบัตร

ประจําตัว

ประชาชนทั้งของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ) 

3) หลักฐานการแจง

ความวา

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

สูญหาย (กรณี

สูญหาย) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

เดิมที่ถูกทําลาย

ในสาระสําคัญ 

(กรณีถูกทําลาย

และอ่ืนๆ) 

สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

1 0 ชุด - 

5) อ่ืนๆ(ถามี) - 0 0 ชุด - 

 

158. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 

คาธรรมเนียม 200 บาท 

159. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

โทรศัพท 075-253151 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบีชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111 
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3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

160. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบธพ.น. 6 เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที๒่สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่3                    

พ.ศ. 2556 

 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน                                    

(ระยะท่ี 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน 

 

161. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน                                                                

(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 

162.     หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

163. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

164. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

165. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอนํ้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกลาว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคํา

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเร่ืองหลกัเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก

ผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

166. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

167. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

168. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ   วัน 

169. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 
 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด   

170. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 10/09/2015 11:07  

171. ชองทางการใหบริการ  
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1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

โทร 075-253151/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

172. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันประเภทก, ข, คลักษณะท่ีสองและจลักษณะที่สองตองยื่นขอ

อนุญาตและตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงเก็บน้ํามันไดซึ่ง 

- สถานีบริการน้ํามันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ที่ติดเขตทาง

หลวงหรือถนนสาธารณะดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา 12 

เมตรหรอืติดเขตถนนสวนบุคคลดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา 

10 เมตรและเก็บนํ้ามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน 

- สถานีบริการน้ํามันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ที่ติดเขต

ถนนสาธารณะดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา 12 เมตรหรือติดเขต

ถนนสวนบุคคลดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา 10 เมตรและเก็บ

น้ํามันไวในถังเก็บนํ้ามันใตพื้นดิน 

- สถานีบริการน้ํามันประเภทคลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการนํ้ามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ํามันท่ี

มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึ้นไปไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณไมเกิน 5,000ลิตรไวในถัง

เก็บน้ํามันใตพื้นดินอีกดวยก็ไดการเก็บนํ้ามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลาง

หรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น 

- สถานีบริการน้ํามันประเภทจลักษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีเก็บน้ํามันที่มีปริมาณเกิน 10,000ลิตรขึ้นไปไว

ในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินถังเก็บน้ํามันใตพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดต้ังภายในโปะเหล็กเพื่อใหบริการแกเรือการเก็บ

น้ํามันไวในถังเก็บนํ้ามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บนํ้ามันที่ติดต้ังภายในโปะเหล็กใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลาง

หรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น 

2. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน 

3. แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรายการคํานวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

พ.ศ. 2552 

1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผู

ยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ

ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
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2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคํา

ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 

3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

4. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม

ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 

173. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่

รบัผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับคําขอและ

ตรวจสอบความถูกตองของ

คําขอและความครบถวน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานที่กําหนด

และสงเรื่องใหสํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน 
 

1 วันทําการ กรมธุรกิจ

พลังงาน 

(อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรังโทร 

075-253151) 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลักฐานประกอบ

คําขอ 

- ตรวจสอบสถานที่เบื้องตน 

- แผนผังโดยสังเขป 

- แผนผังบริเวณ 

- แบบกอสรางระบบความ

ปลอดภัยระบบควบคุม

มลพิษระบบทอน้ํามันระบบ

ทอดับเพลิงระบบบําบัดน้ํา

เสียหรือแยกน้ําปนเปอน

น้ํามันระบบอุปกรณนิรภัย 

42 วันทําการ สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

(อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรังโทร 

075-253151) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รบัผิดชอบ  

หมายเหตุ 

- แบบระบบไฟฟาระบบ

ปองกันอันตรายจากฟาผา 

- สิ่งปลูกสรางอ่ืนแลวแต

กรณี 

- รายการคํานวณความ

มั่นคงแข็งแรงและระบบที่

เกี่ยวของ 

 
 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนงัสือแจงผล

การพิจารณา 
 

2 วันทําการ สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

(อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรังโทร 

075-253151) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วันทําการ 

174. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

175. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล / 

ออกใหไมเกิน 6 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เดือน / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) คําขอรับ

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  

(แบบธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลง

นาม) 

2) หนังสือมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร

แสตมปตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสําเนา

ถูกตองเฉพาะบัตร

ประจําตัว

ประชาชนทั้งของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ) 

3) สําเนาเอกสาร

แสดงสิทธิใชที่ดิน

เชนโฉนดที่ดิน / 

น.ส.๓ / น.ส.๓ก 

/ ส.ค.๑เปนตน 

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

4) สําเนาเอกสาร

แสดงวาผูขอรับ

ใบอนุญาตมีสิทธิ

ใชที่ดินหรือ

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หนังสือยินยอม

ใหใชท่ีดินหรือ

หนังสือยินยอม

จากหนวยงานท่ี

มีหนาที่ดูแลและ

รับผิดชอบท่ีดิน

ดังกลาว 

5) สําเนาหนังสือ

แจงการ

ตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดิน

ตามกฎหมายวา

ดวยการผังเมือง 

กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

6) แผนผัง

โดยสังเขป

แผนผังบริเวณ

และแบบกอสราง

ระบบความ

ปลอดภัยระบบ

ควบคุมมลพิษ

ระบบทอน้ํามัน

ระบบทอดับเพลิง

ระบบบําบัดน้ํา

เสียหรอืแยกน้ํา

ปนเปอนน้ํามัน

ระบบอุปกรณ

นิรภัยแบบระบบ

ไฟฟาระบบ

ปองกันอันตราย

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จากฟาผาและสิ่ง

ปลูกสรางอ่ืน

แลวแตกรณี 

7) รายการคํานวณ

ความมั่นคง

แข็งแรงและ

ระบบท่ีเกี่ยวของ 

- 1 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 

8) หนังสือรับรอง

ของวิศวกรพรอม

สําเนา

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองที่

ใบอนุญาต) 

9) สําเนาหนังสือ

อนุญาตพรอม

ดวยสําเนา

แผนผังที่ไดรับ

อนุญาตทําทาง

เชื่อมถนน

สาธารณะหรือ

ทางหลวงหรือ

ถนนสวนบุคคล

หรือสําเนา

หนังสืออนุญาต

พรอมดวยสําเนา

แผนผังที่ไดรับ

อนุญาตทําสิ่ง

ลวงล้ําลําน้ํา 

- 0 1 ชุด (ใหนํามาย่ืนกอน

พิจารณาออก

ใบอนุญาต / 

รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

10) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 
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176. คาธรรมเนียม 

1) ไมมี 

177. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

โทรศัพท 075-253151 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบีชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

178. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบธพ.น. 1 เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที ่2 สถานที่ย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่3                  

พ.ศ. 2556 

  

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน                                      

(ระยะท่ี 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน 

 

179. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 

180. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

181. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

182. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

183. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอนํ้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกลาว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเร่ืองกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคํา

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเร่ืองหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก

ผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

184. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

185. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

186. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

แจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน 

187. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  
 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด  

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด  

188. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 10/09/2015 11:27  

189. ชองทางการใหบริการ  
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1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร 075-253151/ติดตอ          

ดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)              

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

190. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทําไดก็ตอเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการกอสรางสถาน

ประกอบการแลวเสร็จถูกตองตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บนํ้ามันระบบ

ทอน้ํามันและอุปกรณระบบไฟฟาระบบปองกนัอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับอัคคีภัยครบถวนถูกตองแลว 

2. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน 

3. การกอสรางผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 

         1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอ

และผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืน

คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

         2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ

แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 

        3. ความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

        4. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม

ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 

191. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับหนังสือหรือคํา

ขอและตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานที่

กําหนดและสงเรื่องใหสํานัก

1 วันทําการ กรมธรุกิจ

พลังงาน 

(อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรังโทร 

075-253151) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 
 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- สถานที่และสิ่งกอสราง 

- ผลการทดสอบถังเก็บ

น้ํามันระบบทอน้ํามันและ

อุปกรณระบบไฟฟาระบบ

ปองกันอันตรายจากฟาผา

ระบบปองกันและระงับ

อัคคีภัย 

- เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
 

27 วันทําการ สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

(อบต.วังวน         

อ.กันตังจ.ตรัง     

โทร 075-253151) 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

2 วันทําการ สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

(อบต.วังวน        

อ.กันตังจ.ตรัง     

โทร 075-253151) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ 

 

192. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

193. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ผลการทดสอบ

ถังเก็บน้ํามัน

ระบบทอน้ํามัน

และอุปกรณ

ระบบไฟฟาระบบ

ปองกันอันตราย

จากฟาผาระบบ

ปองกันและระงับ

อัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 

2) สําเนาหนังสือ

อนุญาตพรอม

ดวยสําเนา

แผนผังที่ไดรับ

อนุญาตทําทาง

เชื่อมถนน

สาธารณะหรือ

ทางหลวงหรือ

ถนนสวนบุคคล

หรือสําเนา

หนังสืออนุญาต

พรอมดวยสําเนา

แผนผังที่ไดรับ

อนุญาตทําสิ่ง

ลวงล้ําลําน้ํา 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

3) สําเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม

ประกันภัยความ

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแกผู

ไดรับความ

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภท

ที ่3 

4) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 

 

194. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 

คาธรรมเนียม 200 บาท 

2) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ํามันเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิงพ .ศ . 2556 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

195. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

โทรศัพท 075-253151 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบีชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2794 4111 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

196. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบธพ.น. ๒เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที๒่สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที๓่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

197. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 

198. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

199. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น                             

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

200. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

201. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

202. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

203. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

204. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

205. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด  

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด  

206. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 09:06  

207. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรังติดตอสวนโยธาโทร 075-253151/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)               

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

208. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอม

ดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอน ุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไม

อาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราว
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ละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้น

กําหนดเวลาหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

209. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขออนุญาตกอสราง

อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตาม

กฎหมายวาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีกอสราง

จัดทําผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 วัน - (อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

(น.1) 
 

35 วัน - (อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

210. งานบรกิารนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

211. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร  (แบบข. 

1) 

- 1 0 ชุด - 

2) 
โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทุกหนา

กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

ใหกอสราง

อาคารในที่ดิน 

3) ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดิน

แนบทาย (กรณี

อาคารอยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

4) กรณีที่มีการมอบ - 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป๓๐บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

ของผูขออนุญาต) 

5) บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของที่ดิน 

(กรณีเจาของ

ที่ดินเปนนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

6) หนังสือยินยอม

ใหชิดเขตที่ดิน

ตางเจาของ 

(กรณีกอสราง

อาคารชิดเขต

ที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

7) หนังสือรับรอง - 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

8) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เปน

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

9) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผูออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

10) รายการคํานวณ

โครงสรางแผน

ปกระบุชื่อ

เจาของอาคารชื่อ

อาคารสถานที่

กอสรางชื่อ

คุณวุฒิที่อยูของ

วิศวกรผูคํานวณ

พรอมลงนามทกุ

แผน          (กรณี

อาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษ

อาคารท่ีกอสราง

ดวยวัสดุถาวร

และทนไฟเปน

สวนใหญ) กรณี

อาคารบาง

ประเภทที่ต้ังอยู

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ในบริเวณท่ีตองมี

การคํานวณให

อาคารสามารถ

รับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผนดินไหว

ไดตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับ

น้ําหนักความ

ตานทานความ

คงทนของอาคาร

และพื้นดินที่

รองรับอาคารใน

การตานทาน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผนดินไหว

พ.ศ. 2540 ตอง

แสดง

รายละเอียดการ

คํานวณการ

ออกแบบ

โครงสราง 

11) กรณีใชหนวยแรง

เกินกวาคาท่ี

กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 6 พ.ศ. 2527 

เชนใชคา fc > 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

65 ksc. หรือคา 

fc’> 173.3 ksc. 

ใหแนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรง

ของวัสดุที่รับรอง

โดยสถาบันที่

เชื่อถือไดวิศวกร

ผูคํานวณและผู

ขออนุญาตลง

นาม 

12) กรณีอาคารที่เขา

ขายตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 48 พ.ศ. 2540 

ตองมีระยะของ

คอนกรีตที่หุม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุม

เหล็กไมนอยกวา

ที่กําหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันท่ี

เชื่อถือได

ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

13) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของสถาปนิกผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

14) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของวิศวกรผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที่

ตองมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

15) แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

ใหญพิเศษ) 

16) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

17) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

18) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ปองกันเพลิงไหม 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

19) หนังสือรบัรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผูออกแบบระบบ

บําบัดน้ําเสียและ

การระบายนํ้าทิ้ง 

20) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

21) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

 

212. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

213. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง  

หมายเหตุ (075-253151) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 
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3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

214. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง :  กระทรวงมหาดไทย 

 

215. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

216. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

217. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น                       

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

218. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

219. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

220. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

221. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

222. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

223. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด   

224. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 09:39  

225. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรังติดตอสวนโยธาโทร 075-253151/

ติดตอดวยตนเอ งณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                   

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

226. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอม

ดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแตวนัที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไม

อาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราว
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ละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้น

กําหนดเวลาหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

227. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนยาย

อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตาม

กฎหมายวาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีกอสราง

จัดทําผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

 
 

7 วัน - (อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตเคลื่อนยาย

35 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะขอ

อนุญาต

เคลื่อนยาย
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อาคาร (น.1) 

 
 

อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

228. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

229. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิม่เติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) คําขออนุญาต

เคลื่อนยาย

อาคาร (แบบข. 

2) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดที่ดินน.ส. 3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

- 0 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิม่เติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สําเนาทุกหนา

กรณีผูขอ

อนญุาตไมใช

เจาของที่ดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

ใหเคลื่อนยาย

อาคารไปไวใน

ที่ดิน 

3) กรณีที่มีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือมอบ

อํานาจเจาของ

ที่ดิน (กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) สําเนาบัตร

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิม่เติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของผูมีอํานาจลง

นามแทนนิติ

บุคคลผูรับมอบ

อํานาจเจาของ

ที่ดิน (กรณีนิติ

บุคคลเปน

เจาของที่ดิน) 

6) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เปน

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิม่เติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคารมลีักษณะ

ขนาดอยูใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

8) แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) รายการคํานวณ

โครงสรางพรอม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผูควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ทีเ่ปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผูควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ที่เปนอาคารมี

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิม่เติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

 
230. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

231. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังวนอ.กันตังจ.ตรัง โทรศัพท 075-253151  

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1         

ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

232. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

233. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 

234.     หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

235. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น                                

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

236. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

237. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

238. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

239. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

240. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  45 วัน 

241. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด   

242. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 10:29  

243. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                  

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 

244. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอม

ดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไม

อาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว                 
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คราวละไมเกิน 45 วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้น

กําหนดเวลาหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

245. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นความประสงคดัดแปลง

อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนทีดิ่นตาม

กฎหมายวาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีกอสราง

จัดทําผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
 

7 วัน - (อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 

4) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต   

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 

(น.1) 

35 วัน - (อบต.วังวนอ.

กันตังจ.ตรัง) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

 

246. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

247. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบคําขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร  (แบบข. 

1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

2) ใบอนุญาต

กอสรางอาคาร

เดิมที่ไดรับ

อนุญาตหรือใบ

รับแจง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

3) โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทุกหนา

กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

ใหกอสราง

อาคารในที่ดิน 

4) ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดิน

แนบทาย (กรณี

อาคารอยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

5) กรณีที่มีการมอบ - 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

ของผูขออนุญาต) 

6) บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของที่ดิน 

(กรณีเจาของ

ที่ดินเปนนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

7) หนังสือยินยอม

ใหชิดเขตที่ดิน

ตางเจาของ 

(กรณีกอสราง

อาคารชิดเขต

ที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

8) หนังสือรับรอง - 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

9) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เปน

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

10) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 



94 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผูออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

11) รายการคํานวณ

โครงสรางแผน

ปกระบุชื่อ

เจาของอาคารชื่อ

อาคารสถานที่

กอสรางชื่อ

คุณวุฒิที่อยูของ

วิศวกรผูคํานวณ

พรอมลงนามทุก

แผน          (กรณี

อาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษ

อาคารท่ีกอสราง

ดวยวัสดุถาวร

และทนไฟเปน

สวนใหญ) กรณี

อาคารบาง

ประเภทที่ต้ังอยู

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ในบริเวณท่ีตองมี

การคํานวณให

อาคารสามารถ

รับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผนดินไหว

ไดตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับ

น้ําหนักความ

ตานทานความ

คงทนของอาคาร

และพื้นดินที่

รองรับอาคารใน

การตานทาน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผนดินไหว

พ.ศ. 2550 ตอง

แสดง

รายละเอียดการ

คํานวณการ

ออกแบบ

โครงสราง 

12) กรณีใชหนวยแรง

เกินกวาคาท่ี

กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 6 พ.ศ. 2527 

เชนใชคา fc > 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

65 ksc. หรือคา 

fc’> 173.3 ksc. 

ใหแนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรง

ของวัสดุที่รับรอง

โดยสถาบันที่

เชื่อถือไดวิศวกร

ผูคํานวณและผู

ขออนุญาตลง

นาม 

13) กรณีอาคารที่เขา

ขายตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 48 พ.ศ. 2540 

ตองมีระยะของ

คอนกรีตที่หุม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุม

เหล็กไมนอยกวา

ที่กําหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันท่ี

เชื่อถือได

ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

14) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของสถาปนิกผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

15) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของวิศวกรผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที่

ตองมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

16) แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

ใหญพิเศษ) 

17) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

18) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

19) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมและ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ปองกันเพลิงไหม 

- 1 1 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

20) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผูออกแบบระบบ

บําบัดน้ําเสียและ

การระบายนํ้าทิ้ง 

21) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วชิาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

22) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

248. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

249. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลวังวนสํานักงานปลัด 

โทรศัพท 075-253151 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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250. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

251. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 

252. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

253. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น                                   

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

254. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

255. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

256. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

257. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

258. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 25 วัน 

259. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด   

260. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 10/09/2015 10:08  

261. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ติดตอสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร 075-253151/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)               

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

262. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชประสงคจะใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใช

อาคารดังกลาวเพื่อกิจการควบคุมการใชและกรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ 

หนึ่งหระสงคใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจกรรมหน่ึงจะตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

หรือไดแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 
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263. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช

อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (สวนโยธา อบต.

วังวน อ.กันตัง      

จ.ตรัง               

โทร 075-253151) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

5 วัน - (สวนโยธา อบต .

วังวน อ.กันตัง    

จ.ตรัง              

โทร 075-253151) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตาม

กฎหมายวาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีกอสราง

จัดทําผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
 

7 วัน - (สวนโยธา อบต.

วังวน อ.กันตัง    

จ.ตรังโทร      

075-253151) 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช

อาคาร (น.5) 
 

12 วัน - (สวนโยธา อบต. 

วังวน อ.กันตัง    

จ.ตรัง                

โทร 075-253151) 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน 

 
264. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

265. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอ

อนุญาตเปลี่ยน

การใชอาคาร 

(แบบข. 3) 

- 1 0 ชุด - 

2) สําเนาหรือ

ภาพถายเอกสาร

แสดงการเปน

เจาของอาคาร

หรือผูครอบครอง

อาคาร 

- 0 1 ชุด - 

3) หนังสือแสดง

ความยินยอม

จากเจาของ

อาคาร (กรณีผู

ครอบครอง

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคารเปนผูขอ

อนุญาต) 

4) ใบรับรองหรือ

ใบอนุญาต

เปลี่ยนการใช

อาคาร (เฉพาะ

กรณีที่อาคารที่

ขออนุญาต

เปลี่ยนการใช

ไดรับใบรับรอง

หรือไดรับ

ใบอนุญาต

เปลี่ยนการใช

อาคารมาแลว) 

- 1 0 ชุด - 

5) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) รายการคํานวณ

โครงสรางพรอม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูออกแบบ 

(เฉพาะกรณีท่ี

การเปลี่ยนแปลง

การใชอาคารทํา

ใหมีการ

เปลี่ยนแปลง

- 1 0 ชุด - 



105 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

น้ําหนักบรรทุก

บนพื้นอาคาร

มากขึ้นกวาที่

ไดรับอนุญาตไว

เดิม 

7) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณพรอม

สําเนาหรือ

ภาพถาย

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เปน

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูใน

ประเภทเปน

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

266. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

267. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

โทรศัพท 075-253151 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
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หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

268. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ หัวหนาหนวยงานไมอนุมัติ 

(Reviewer rejected) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

269. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 

270.     หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

271. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น                             

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

272. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

273. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

274. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

275. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

276. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

277. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด  

278. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 11:03  

279. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรังติดตอสวนโยธาโทร 075-253151/

ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

280. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีสวนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและ

อาคารท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวา๒เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นซึ่งเจา

พนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับ

ใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต
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หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแต

ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได

ขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

281. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอน

อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (สวนโยธาอบต. 

วังวน อ.กันตัง    

จ.ตรัง                

โทร075-253151) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (สวนโยธาอบต. 

วังวน อ.กันตัง     

จ.ตรัง              

โทร 075-253151) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตาม

กฎหมายวาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีกอสราง

จัดทําผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
 

7 วัน - (สวนโยธา อบต. 

วังวน อ.กันตัง         

จ.ตรัง                

โทร 075-253151) 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

35 วัน - (สวนโยธา อบต.

วังวน อ.กันตัง      

จ.ตรัง                   

โทร 075-253151) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร 

(น.1) 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

282. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

283. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครฐั

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบคําขอ

อนุญาตรื้อถอน

อาคาร  (แบบข. 

1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

2) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

ผูออกแบบ

ขั้นตอนวิธีการ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครฐั

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และสิ่งปองกัน

วัสดุรวงหลนใน

การรื้อถอน

อาคาร (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภทเปน

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

3) โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทุกหนา

กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

ใหรื้อถอนอาคาร

ในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

4) ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครฐั

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดิน

แนบทาย (กรณี

อาคารอยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

5) กรณีที่มีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

6) บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครฐั

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจาของที่ดิน 

(กรณีเจาของ

ที่ดินเปนนิติ

บุคคล) 

7) กรณีที่มีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ

บัตรประชาชน

และสําเนา

ทะเบียนของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของอาคาร 

(กรณีเจาของ

อาคารเปนนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

8) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครฐั

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

9) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เปน

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

10) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือชื่อพรอม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครฐั

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผูออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

 

284. คาธรรมเนียม 

1 เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

285. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

โทรศัพท 075-253151 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
วันที่พิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตัง

จังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถท่ีกลับรถและทางเขา - ออกของรถเพื่อการ

อื่นตามมาตรา 34 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

286. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถท่ีกลับรถและทางเขา – ออกของรถเพื่อการอ่ืนตาม      

มาตรา 34 

287. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

288. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น                        

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

289. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

290. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

291. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

292. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

293. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

294. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   
 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด  

295. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 24/07/2015 13:18  

296. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการติดตอสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังว นอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง                   

โทร 075-253151/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                            

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

297. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึน้เพื่อใชเปนที่จอดรถท่ีกลับรถและทาง

เขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใชที่จอดรถท่ีกลับรถ
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และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอ่ืนทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารน้ันยังมีอยูทั้งนี้ไม

วาจะมีการโอนท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอ่ืนหรือไมก็ตาม 

298. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตดัดแปลง

พรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (สวนโยธา อบต.

วังวน อ.กันตัง     

จ.ตรัง               

โทร 075-253151) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (สวนโยธา อบต.

วังวน อ.กันตัง       

จ.ตรัง                

โทร 075-253151) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตาม

กฎหมายวาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีกอสราง

จัดทําผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
 

7 วนั - (สวนโยธา อบต.

วังวน อ.กันตัง      

จ.ตรัง              

โทร 075-253151) 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.4) และแจงใหผูขอมารับ

35 วัน - (สวนโยธา อบต.

วังวน อ.กันตัง               

จ.ตรัง                   

โทร 075-253151) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

(น.1) 

 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

299. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

300. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) คําขออนุญาต

ดัดแปลงหรือใชที่

จอดรถท่ีกลับรถ

และทางเขาออก

ของรถเพื่อการ

อ่ืน (แบบข. 4) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดที่ดินน.ส. 3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

- 0 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทุกหนา 

3) หนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

ที่ใหใชเปนที่จอด

รถ (กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือมอบ

อํานาจเจาของ

ที่ดิน (กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนและ

ทะเบียนบานของ

ผูมีอํานาจลง

นามแทนนิติ

บุคคลผูรับมอบ

อํานาจเจาของ

ที่ดิน (กรณีนิติ

บุคคลเปน

เจาของที่ดิน) 

- 0 1 ชุด - 

6) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคุมของ

ผูออกแบบและ

คํานวณ (กรณี

เปนสิ่งทีส่รางขึ้น

เปนอาคารเพื่อใช

เปนที่จอดรถ) 

7) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุมของ

ผูออกแบบ

สถาปตยกรรม 

(กรณีที่เปนสิ่งที่

สรางขึ้นเปน

อาคารเพื่อใชเปน

ที่จอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

8) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผูควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ที่เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

9) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผูควบคุมงาน 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(แบบน. 4) (กรณี

ที่เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

10) แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

11) รายการคํานวณ

โครงสรางพรอม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูออกแบบ (กรณี

ที่เปนสิ่งที่สราง

ขึ้นเปนอาคาร

เพื่อใชเปนที่จอด

รถ) 

- 1 0 ชุด - 

12) สําเนา

ใบอนุญาต

กอสรางอาคาร

หรือดัดแปลง

อาคารหรือ

เคลื่อนยาย

อาคารหรือ

เปลี่ยนการใช

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคาร 

 

301. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

302. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

โทรศัพท  075-253151 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

303. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

304. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 

305.     หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

306. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น                                 

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

307. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

308. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

309. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

310. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

311. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

2522  

    ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 วัน 

312. ขอมูลสถิติ 
     จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

     จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   

     จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด   

313. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 08:24  

314. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ติดตอสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง                         

โทรศัพท 075-253151/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                       

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

315. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใช

ไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาต

ใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
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316. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอตออายุใบอนุญาต

พรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอตออายุ

ใบอนุญาต 
 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบการดําเนินการ

ตามใบอนุญาตวาถึง

ขั้นตอนใดและแจงใหผุขอ

ตออายุใบอนุญาตทราบ 

(น.1) 
 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วนั 

317. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

318. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอตอ

อายุใบอนุญาต

กอสรางอาคาร

ดัดแปลงอาคาร

รื้อถอนอาคาร

เคลื่อนยาย

อาคารดัดแปลง

หรือใชที่จอดรถท่ี

กลับรถและ

ทางเขาออกของ

รถเพื่อการยื่น 

(แบบข. 5) 

- 1 0 ชุด - 

2) สําเนา

ใบอนุญาต

กอสรางดัดแปลง

รื้อถอนหรือ

เคลื่อนยาย

อาคารแลวแต

กรณี 

- 0 1 ชุด - 

3) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผูควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ที่เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผูควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ที่เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

319. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

320. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังวน อ.กันตัง. จ.ตรัง 

โทรศัพท075-253151 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

321. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
วันที่พิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตัง

จังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

322. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32 

323.     หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

324. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น                                

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

325. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

326. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

327. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

328. พืน้ท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

329. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง 

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

2552  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน 

330. ขอมูลสถิติ 
     จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

     จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด  

     จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  

331. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 24/07/2015 10:35  

332. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรังติดตอสวนโยธาโทร 057-253151/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)               

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

333. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจง 

นั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิแลวก็ใหออกใบรับรองให  
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334. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงและเสีย

คาธรรมเนียม 
 

1 วัน - (อบต.วังวน        

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

7 วัน - (อบต.วังวน        

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

อาคารท่ีกอสรางแลวเสร็จ

และพิจารณาออกใบรับรอง

อ. 6 และแจงใหผูขอมารับ

ใบน.1 
 

7 วัน - (อบต.วังวน        

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 

335. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

336. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอ

ใบรับรองการ

กอสรางอาคาร

ดัดแปลงหรือ

เคลื่อนยาย

อาคาร (แบบข.

๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) ใบอนุญาต

กอสรางอาคาร

เดิมที่ไดรับ

อนุญาตหรือใบ

รับแจง 

- 1 0 ชุด - 

3) หนังสือแสดง

ความยินยอม

จากเจาของ

อาคาร (กรณีผู

ครอบครอง

อาคารเปนผูขอ

อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบรับรองหรือ

ใบอนุญาต

เปลี่ยนการใช

อาคาร (เฉพาะ

กรณีที่อาคารที่

ขออนุญาต

เปลี่ยนการใช

ไดรับใบรับรอง

หรือไดรับ

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนุญาต

เปลี่ยนการใช

อาคารมาแลว) 

5) หนังสือรับรอง

ของผูควบคุมงาน

รับรองวาได

ควบคุมงาน

เปนไปโดย

ถูกตองตามที่

ไดรับใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 

 

337. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

338. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง  

โทรศัพท 075-253151 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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339. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

340. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 

341.     หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

342. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

343. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

344. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

345. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

346. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

347. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 วัน 

348. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด  

349. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 08:58  

350. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการติดตอสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร 075-253151/

ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                     

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 
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351. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานใหมี

หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในกรณีที่มีการบอกเลิกผูควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการ

ตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมให

แกเจาพนักงานทองถิ่นแลว 

352. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน

พรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (สวนโยธา อบต.

วังวน อ.กันตัง    

จ.ตรัง                 

โทร 075-253151) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอเปลี่ยนผู

ควบคุมงาน 
 

2 วัน - (สวนโยธา อบต.

วังวน อ.กันตัง         

จ.ตรัง              

โทร 075-253151) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบการดําเนินการ

ตามใบอนุญาตวาถึง

ขั้นตอนใดและแจงใหผูขอ

เปลี่ยนผูควบคุมงานทราบ 

(น.1) 
 

2 วัน - (สวนโยธา อบต.

วังวน อ.กันตัง         

จ.ตรัง                 

โทร 075-253151) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 

353. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
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354. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาหนังสือที่

ไดแจงใหผู

ควบคุมงานคน

เดิมทราบวาได

บอกเลิกมิใหเปน

ผูควบคุมงาน

แลวพรอม

หลักฐานแสดง

การรับทราบของ

ผูควบคุมงานคน

เดิม (แบบน. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไดรับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจงบอกเลิกผู

ควบคุมงานคน

เดิมและแจงชื่อผู

ควบคุมงานคน

ใหม) 

2) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผูควบคุมงาน

คนใหมตาม

มาตรา 30            

วรรคสอง (แบ

บน. 8) 

- 1 0 ชุด (กรณีผูไดรับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจงบอกเลิกผู

ควบคุมงานคน

เดิมและแจงชื่อผู

ควบคุมงานคน

ใหม) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) สําเนา

ใบอนุญาต

กอสรางดัดแปลง

รื้อถอนหรือ

เคลื่อนยาย

อาคารแลวแต

กรณี 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไดรับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจงบอกเลิกผู

ควบคุมงานคน

เดิมและแจงชื่อผู

ควบคุมงานคน

ใหม) 

4) สําเนาหนังสือ

แจงการบอกเลิก

ผูควบคุมงาน 

(แบบน. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูควบคุม

งานคนเดิมไดแจง

บอกเลิกการเปนผู

ควบคุมงานไวแลว

และผูไดรับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจงประสงค

จะแจงชื่อผู

ควบคุมงานคน

ใหมใหเจา

พนักงานทองถิ่น

ทราบ) 

 

355. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

356. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

โทรศัพท 075-253151 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ศูนยดํารงธรรมจังหวัดประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 
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3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

357. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

358. ชื่อกระบวนงาน:การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

359.     หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

360. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น                       

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

361. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

362. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

363. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

364. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิน่  

365. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522  

     ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

366. ขอมูลสถิติ 
     จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

     จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด  

     จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด   

367. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 11:12  

368. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการติดตอสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร 075-253151 

/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)           

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

369. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม

มาตรา 39ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักง านทองถิ่น
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กําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผู

แจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

สั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วัน

นับแตวันท่ีไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันท่ีเริ่มการกอสรางอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงาน

ทองถิ่นไดตรวจพบวาการกอสรางอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ

คํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา 39ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือ

ขอบัญญัติทองถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวง

ใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 

370. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงกอสรางอาคารจาย

คาธรรมเนียมและรับใบรับ

แจง 
 

1 วัน - (อบต.วังวน        

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนกังานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจง 
 

2 วัน - (อบต.วังวน        

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตาม

กฎหมายวาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีกอสราง

จัดทําผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

7 วัน - (อบต.วังวน        

อ.กันตัง จ.ตรัง) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

4) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 
 

35 วัน - (อบต.วังวน        

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

371. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

372. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบการแจง

กอสรางอาคาร

ตามที่เจา

พนักงานทองถิ่น

กําหนดและ

กรอกขอความให

ครบถวน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 

2) โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทุกหนา

กรณีผูแจงไมใช

เจาของที่ดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

ใหกอสราง

อาคารในที่ดิน 

3) ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดิน

แนบทาย (กรณี

อาคารอยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 

4) กรณีที่มีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

5) บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของที่ดิน 

(กรณีเจาของ

ที่ดินเปนนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 

6) หนังสือยินยอม

ใหชิดเขตที่ดิน

ตางเจาของ 

(กรณีกอสราง

อาคารชิดเขต

ที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 

7) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิสถาปนิก) 

8) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

9) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของวิศวกรผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที่

ตองมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

10) 
หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของสถาปนิกผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

11) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผูออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

12) รายการคํานวณ

โครงสรางแผน

ปกระบุชื่อ

เจาของอาคารชื่อ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคารสถานที่

กอสรางชื่อ

คุณวุฒิที่อยูของ

วิศวกรผูคํานวณ

พรอมลงนามทุก

แผน          (กรณี

อาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษ

อาคารท่ีกอสราง

ดวยวัสดุถาวร

และทนไฟเปน

สวนใหญ) กรณี

อาคารบาง

ประเภทที่ต้ังอยู

ในบริเวณท่ีตองมี

การคํานวณให

อาคารสามารถ

รับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผนดินไหว

ไดตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับ

น้ําหนักความ

ตานทานความ

คงทนของอาคาร

และพื้นดินที่

รองรับอาคารใน

การตานทาน
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แรงสั่นสะเทือน

ของแผนดินไหว

พ.ศ. 2550 ตอง

แสดง

รายละเอียดการ

คํานวณการ

ออกแบบ

โครงสราง 

13) กรณีใชหนวยแรง

เกินกวาคาท่ี

กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 6 พ.ศ. 2527 

เชนใชคา fc > 

65 ksc. หรือคา 

fc’> 173.3 ksc. 

ใหแนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรง

ของวัสดุที่รับรอง

โดยสถาบันที่

เชื่อถือไดวิศวกร

ผูคํานวณและผู

ขออนุญาตลง

นาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

14) กรณีอาคารที่เขา

ขายตาม

กฎกระทรวงฉบับ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 



145 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที่ 48 พ.ศ. 2540 

ตองมีระยะของ

คอนกรีตที่หุม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุม

เหล็กไมนอยกวา

ที่กําหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันที่

เชื่อถือได

ประกอบการขอ

อนุญาต 

15) แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

16) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

(ระดับวุฒิ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกร) 

17) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ไฟฟา (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

18) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมและ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ปองกันเพลิงไหม 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

19) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

บําบัดน้ําเสียและ

การระบายนํ้าทิ้ง 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

20) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ประปา (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

21) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ลิฟต (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

373. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

374. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลวังวนสํานักงานปลัด 

โทรศัพท 075-253151 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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375. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

376.  ชื่อกระบวนงาน:การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

377. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

378. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

379. หมวดหมูของงานบริการ:รบัแจง  

380. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

381. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

382. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

383. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

384. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด  

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด   

385. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 11:38  

386. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรังติดตอสวนโยธาโทร 075-253151/

ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 

387. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามมาตรา 39ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบท  ี่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผู

แจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
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สั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วัน

นับแตวันท่ีไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันท่ีเริ่มการเคลื่อนยายอาคารตามทีไ่ดแจงไวถาเจาพนักงาน

ทองถิ่นไดตรวจพบวาการเคลื่อนยายอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ

คํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือ

ขอบัญญัติทองถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญติันี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวง

ใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 

388. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

แจงเคลื่อนยายอาคารจาย

คาธรรมเนียมและรับใบรับ

แจง 
 

1 วัน - (อบต.วังวน           

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจง 
 

2 วัน - (อบต.วังวน         

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตาม

กฎหมายวาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีกอสราง

จัดทําผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

 
 

7 วัน - (อบต.วังวน          

อ.กันตัง จ.ตรัง) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 

 
 

35 วัน - (อบต.วังวน        

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

389. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

390. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบการแจง

เคลื่อนยาย

อาคารตามที่เจา

พนักงานทองถิ่น

กําหนดกรอก

ขอความให

ครบถวน 

 

 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทุกหนา

กรณีผูแจงไมใช

เจาของที่ดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

ใหกอสราง

อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) กรณีที่มีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือมอบ

อํานาจเจาของ

ที่ดิน (กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจาของที่ดิน) 

5) สําเนาบัตร

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของที่ดิน 

(กรณีนิติบุคคล

เปนเจาของที่ดิน) 

- 0 1 ชุด - 

6) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เปน

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

8) แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

9) รายการคํานวณ

โครงสรางพรอม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผูควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ที่เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 



155 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

11) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผูควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ที่เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
391. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

392. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลวังวนสํานักงานปลัด 

โทรศัพท 075-253151 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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393. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน : การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

394. ชื่อกระบวนงาน:การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

395.     หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

396. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

397. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

398. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

399. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

400. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

401. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522  

    ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

402. ขอมูลสถิติ 
     จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

     จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   

     จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด   

403. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 11:46  

404. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการติดตอสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร 075-253151/

ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)             

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

405. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม

มาตรา๓๙ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผู
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แจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา๓๙ทวิใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

สั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน๗วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน๑๒๐วัน

นับแตวันท่ีไดออกใบรับแจงตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแตวันท่ีเริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงาน

ทองถิ่นไดตรวจพบวาการดัดแปลงอาคารท่ีไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ

คํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือ

ขอบัญญัติทองถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวง

ใหผูแจงตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว 

406. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงดัดแปลงอาคารจาย

คาธรรมเนียมและรับใบรับ

แจง 
 

1 วัน - (อบต.วังวน        

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจง 
 

2 วัน - (อบต.วังวน         

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตาม

กฎหมายวาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีกอสราง

จัดทําผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

 

7 วัน - (ออบต.วังวน     

อ.กันตัง จ.ตรัง) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

4) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 

 
 

35 วัน - (อบต.วังวน        

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

407. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

408. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจง

ดัดแปลงอาคาร

ตามที่เจา

พนักงานทองถิ่น

กําหนดและ

กรอกขอความให

ครบถวน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 

2) 
ใบอนุญาตหรือ

ใบรับแจง

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงดัดแปลง
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กอสรางอาคาร

เดิมที่ไดรับ

อนุญาต 

อาคาร) 

3) โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทุกหนา

กรณีผูแจงไมใช

เจาของที่ดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

ใหกอสราง

อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 

4) ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดิน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แนบทาย (กรณี

อาคารอยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

5) กรณีที่มีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 

6) บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของที่ดิน 

(กรณีเจาของ

ที่ดินเปนนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 

7) หนังสือยินยอม

ใหชิดเขตที่ดิน

ตางเจาของ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(กรณีกอสราง

อาคารชิดเขต

ที่ดิน) 

8) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

9) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

10) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของวิศวกรผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที่

ตองมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

11) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของสถาปนิกผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

12) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผูออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

13) รายการคํานวณ

โครงสรางแผน

ปกระบุชื่อ

เจาของอาคารชื่อ

อาคารสถานที่

กอสรางชื่อ

คุณวุฒิที่อยูของ

วิศวกรผูคํานวณ

พรอมลงนามทุก

แผน          (กรณี

อาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษ

อาคารท่ีกอสราง

ดวยวัสดุถาวร

และทนไฟเปน

สวนใหญ) กรณี

อาคารบาง

ประเภทที่ต้ังอยู

ในบริเวณท่ีตองมี

การคํานวณให

อาคารสามารถ

รับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผนดินไหว

ไดตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

น้ําหนักความ

ตานทานความ

คงทนของอาคาร

และพื้นดินที่

รองรับอาคารใน

การตานทาน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผนดินไหว

พ.ศ. 2550 ตอง

แสดง

รายละเอียดการ

คํานวณการ

ออกแบบ

โครงสราง 

14) กรณีใชหนวยแรง

เกินกวาคาท่ี

กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 6 พ.ศ. 2527 

เชนใชคา fc > 

65 ksc. หรือคา 

fc’> 173.3 ksc. 

ใหแนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรง

ของวัสดุที่รับรอง

โดยสถาบันที่

เชื่อถือไดวิศวกร

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผูคํานวณและผู

ขออนุญาตลง

นาม 

15) กรณีอาคารที่เขา

ขายตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 48 พ.ศ. 2540 

ตองมีระยะของ

คอนกรีตที่หุม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุม

เหล็กไมนอยกวา

ที่กําหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันท่ี

เชื่อถือได

ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

16) แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

17) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

18) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ไฟฟา (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

19) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมและ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ปองกันเพลิงไหม 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

20) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผูออกแบบระบบ

บําบัดน้ําเสียและ

การระบายนํ้าทิ้ง 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

21) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ประปา (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

22) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ลิฟต (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

 

409. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
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410. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลวังวน สํานักงานปลัด 

หมายเหตุ (075-253151) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจงัหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

411. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน : การแจงร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

412. ชื่อกระบวนงาน:การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

413.     หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวดัตรัง 

414. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น                        

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

415. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

416. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

417. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

418. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

419. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน 

420. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด   

421. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 24/07/2015 10:24  

422. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการติดตอสวนโยธา องคการบริหารสวตําบลวังวน อําเภอกันตั งจังหวัดตรัง โทร 075-253151/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                    

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

423. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีสวนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและ

อาคารท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวา 2เมตรโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานท องถิ่นก็

ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39

ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปน
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หลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลงัวาผูแจงไดแจงขอมูล

หรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมา

ดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวันที่ได

ออกใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันท่ีเริ่มการร้ือถอนอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจ

พบวาการรื้อถอนอาคารท่ีไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคาร

ที่ไดยื่นไวตามมาตรา 39ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออก

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตาม มาตรา 39

ทวิทราบโดยเร็ว 

424. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงรื้อถอนอาคารจาย

คาธรรมเนียมและรับใบรับ

แจง 
 

1 วัน - (อบต.วังวน        

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจง 
 

2 วัน - (อบต.วังวน           

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณารับรองการแจง

และมีหนังสือแจงผูยื่นแจง

ทราบ 
 

12 วัน - (อบต.วังวน          

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 

425. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

426. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบการแจงรื้อ

ถอนอาคาร

ตามที่เจา

พนักงานทองถิ่น

กําหนดและ

กรอกขอความให

ครบถวน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

2) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบ

ขั้นตอนและสิ่ง

ปองกันวัสดุหลน

ในการร้ือถอน

อาคาร (กรณี

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูใน

ประเภทวิชาชีพ

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

3) โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทุกหนา

กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

ใหรื้อถอนอาคาร

ในท่ีดิน 

4) ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดิน

แนบทาย (กรณี

อาคารอยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

 

 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 



174 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) กรณีที่มีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

6) บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของที่ดิน 

(กรณีเจาของ

ที่ดินเปนนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

7) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของวิศวกรผู

ควบคุมการรื้อ

ถอนพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที่

ตองมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

9) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผูออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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427. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

428. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง  

โทรศัพท 075-253151 

2) ชองทางการรองเรียน จังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

429. ตัวอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขุดดิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงขุดดิน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น                      

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  
 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด   

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 11:25  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการติดตอสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร 075-253151/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                     

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้ 

         1.1การดําเนินการขุดดินน้ันจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ

ไดแก 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 
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              4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

              7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการ

บริหารสวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2 การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทํา

การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือ

พื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการกระทําที่ขัด

หรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วันนับ

แตวันท่ีไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่มี

การแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออก

คําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง

ใหแกผูแจงภายใน 3วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุด

ดินตามที่กําหนดใหเจา

พนักงานทองถิ่นดําเนินการ

ตรวจสอบขอมูล 
 

1 วัน - (อบต.วังวน        

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกตอง) 

5 วัน - (อบต.วังวน           

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบ

รับแจงและแจงใหผูแจงมา

รับใบรับแจง 

1 วัน - (อบต.วังวน        

อ.กันตัง จ.ตรัง) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
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14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ี

ประสงคจะ

ดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขต

ที่ดินและที่ดิน

บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทุกหนา 

 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต

ไมใชเจาของที่ดิน

ตองมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจาของที่ดินให

กอสรางอาคารใน

ที่ดิน) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) หนังสือมอบ

อํานาจกรณีให

บุคคลอ่ืนยื่นแจง

การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

กรณีที่ดินบุคคล

อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการคํานวณ 

(วิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณการขุด

ดินที่มีความลึก

จากระดับพื้นดิน

เกิน๓เมตรหรือ

พื้นที่ปากบอดิน

เกิน 10,000 

ตารางเมตรตอง

เปนผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไมต่ํากวา

ระดับสามัญ

วิศวกรกรณีการ

ขุดดินที่มีความ

ลึกเกินสูง 20 

เมตรวิศวกร

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผูออกแบบและ

คํานวณตองเปน

ผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) รายละเอียดการ

ติดตั้งอุปกรณ

สําหรับวัดการ

เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน 20 เมตร) 

9) ชื่อผูควบคุมงาน 

(กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน 3 เมตร

หรือมีพื้นที่ปาก

บอดินเกิน 

10,000 ตาราง

เมตรหรือมีความ

ลึกหรือมีพื้นที่

ตามที่เจา

พนักงานทองถิ่น

ประกาศกําหนด

ผูควบคุมงาน

ตองเปนผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม 500 บาท 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลวังวน สํานักงานปลัด 

หมายเหตุ(075-253151) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลวังวน

อําเภอกันตังจังหวัดตรังสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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คูมือสําหรับประชาชน : การแจงถมดิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

19. ชื่อกระบวนงาน: การแจงถมดิน 

20. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

21. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น                            

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

22. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  

23. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

24. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

25. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

26. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน 

27. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  
 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด   

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด   

28. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 24/07/2015 10:19  

29. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการติดตอสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร 075-253151/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)            

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

30. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้ 

         1.1การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ

ไดแก 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 
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              4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

              7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการ

บริหารสวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทํา

การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมี

พื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการขัดหรือแยง

กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

     2. การพิจารณารับแจงการถมดิน 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วัน นับ

แตวันท่ีไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีมี

การแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออก

คําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง

ใหแกผูแจงภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงที่ถูกตอง 

 

 

31. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถม

ดินตามที่กําหนดใหเจา

พนักงานทองถิ่นดําเนินการ

ตรวจสอบขอมูล 
 

1 วัน - (สวนโยธา อบต. 

วังวน อ.กันตัง      

จ.ตรัง              

โทร 075-253151) 

2) การพิจารณา 
 

 

 

 

 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกตอง) 
 

5 วัน - (สวนโยธา อบต. 

วังวน อ.กันตัง       

จ.ตรัง                  

โทร 075-253151) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบ

รับแจงและแจงใหผูแจงมา

รับใบรับแจง 
 

1 วัน - (สวนโยธา อบต. 

วังวน อ.กันตัง    

จ.ตรัง               

โทร 075-253151) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 

32. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

33. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ี

ประสงคจะ

ดําเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขต

ที่ดินและที่ดิน

บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต

ไมใชเจาของที่ดิน

ตองมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจาของที่ดินให

กอสรางอาคารใน

ที่ดิน) 

5) หนังสือมอบ

อํานาจกรณีให

บุคคลอ่ืนยื่นแจง

การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

กรณีที่ดินบุคคล

อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการคํานวณ 

(กรณีการถมดิน

ที่มีพื้นที่ของเนิน

ดินติดตอเปนผืน

เดียวกันเกิน 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนินดิน

ต้ังแต 2 เมตรขึ้น

ไปวิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณตองเปน

ผูไดรับ

ใบอนุญาตให

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไมต่ํากวา

ระดับสามัญ

วิศวกรกรณีพื้นท่ี

เกิน 2,000 

ตารางเมตรและ

มีความสูงของ

เนินดินเกิน 5 

เมตรวิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณตองเปน

ผูไดรับ

ใบอนุญาตให

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) ชื่อผูควบคุมงาน 

(กรณีการถมดิน

ที่มีพื้นที่ของเนิน

ดินติดตอเปนผืน

เดียวกันเกิน 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนินดิน

ต้ังแต 2 เมตรขึ้น

- 1 0 ชุด - 



188 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไปตองเปนผู

ไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

9) ชื่อและที่อยูของผู

แจงการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 

34. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม 500 บาท 

35. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังวนอําเภอกันตังจังหวัดตรัง 

หมายเหตุ(075-253151) 

2) ชองทางการรองเรียนผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

36. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
วันที่พิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตาํบลวงัวนอําเภอ

กันตัง จงัหวดัตรัง สถ.มท. 

อนุมตัิโดย - 

เผยแพรโดย อบต.วังวน 
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