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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

กองช่าง  อบต.โค้งยาง 
โทรศัพท์ : 044-249765  

 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ  
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

1.การถมดินท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน ดังนี้ 
         1.1  การดําเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใช้บังคับ ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินซ่ึงไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2  การดําเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนท่ีเกิน 
2,000 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ีเกินกว่าท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกําหนด ซ่ึงการประกาศของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
 เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 
7วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7
วัน นับแต่วันท่ีมีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ี
กําหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งท่ีถูกต้อง 
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถม
ดิน ตามท่ีกําหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล 
 

1 วัน กองช่าง อบต.โค้งยาง 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 
 

5 วัน กองช่าง อบต.โค้งยาง 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบ
รับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วัน กองช่าง อบต.โค้งยาง 

 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วนั  
 

รายการเอกสารประกอบ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ - 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด - 

2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
1) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์

จะดําเนินการถมดิน 
- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขตท่ีดิน
และท่ีดินบริเวณ
ข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขอ
อนุญาต
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รายการเอกสารประกอบ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ท่ีดินลงนามรับรอง
สําเนา ทุกหน้า 

ไม่ใช่
เจ้าของ
ท่ีดินต้องมี
หนังสือ
ยินยอม
ของ
เจ้าของ
ท่ีดินให้
ก่อสร้าง
อาคารใน
ท่ีดิน) 

5) หนังสือมอบอํานาจกรณี
ให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการ
ถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยินยอมของ
เจ้าของท่ีดินกรณีท่ีดิน
บุคคลอ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการคํานวณ (กรณี
การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของ
เนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 
ตารางเมตร และมีความ
สูงของเนินดินต้ังแต่ 2 
เมตรข้ึนไป วิศวกร
ผู้ออกแบบและคํานวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่
ตํ่ากว่าระดับสามัญ
วิศวกร กรณีพ้ืนท่ีเกิน 
2,000 ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดินเกิน 
5 เมตร วิศวกร

- 1 0 ชุด - 
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รายการเอกสารประกอบ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ผู้ออกแบบและคํานวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
ระดับวุฒิวิศวกร) 

8) ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณี
การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของ
เนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 
ตารางเมตร และมีความ
สูงของเนินดินต้ังแต่ 2 
เมตรข้ึนไป ต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 

9) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้ง
การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
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การรับเรื่องร้องเรียน 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 
ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การรับชําระภาษีป้าย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
โทรศัพท์ : 044-249765  

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.  

 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

                   ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการ
รับชําระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายท่ีใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณา
การค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 
                   1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ข้ันตอน
และวิธีการเสียภาษี 
                   2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
                   3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
                   4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษี
ป้าย (ภ.ป. 3) 
                   5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลา) 
                   6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) 
ต้องชําระภาษีและเงินเพ่ิม 
                   7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน
ได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ 
(ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
                   8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจ
แก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
                   9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคํา
ขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
                 10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

                  11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณา
แล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558  

 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าของป้ายยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป. 1) เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐาน 
 

1 วัน งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 

(1. ระยะเวลา : 
1 วัน (ภายใน
เดือนมีนาคม
ของทุกปี) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ 
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล    
โค้งยาง) 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี
พิจารณาตรวจสอบ
รายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี 
 

30 วัน งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วัน
นับจากวันท่ียื่น
แสดงรายการ
ภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ 
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล   
โค้งยาง) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าของป้ายชําระภาษี 
 

15 วัน งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วัน
นับแต่ได้รับแจ้ง
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การประเมิน 
(กรณีชําระเกิน 
15 วันจะต้อง
ชําระเงินเพ่ิม
ตามอัตราท่ี
กฎหมาย
กําหนด) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ 
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
โค้งยาง) 

 

ระยะเวลา  
ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน  
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรท่ีออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐพร้อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา - 1 1 ชุด - 
3) แผนผังแสดงสถานท่ีตั้ง

หรือแสดงป้ายรายละเอียด
เก่ียวกับป้ายวันเดือนปีท่ี
ติดต้ังหรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) หลักฐานการประกอบ
กิจการเช่นสําเนาใบ
ทะเบียนการค้าสําเนา
ทะเบียนพาณิชย์สําเนา

- 0 1 ชุด - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

(กรณีนิติบุคคล) พร้อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษี
ป้าย (ถ้ามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) หนังสือมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้ดําเนินการ
แทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

ค่าธรรมเนียม 
1. ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
2. ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอ่ืนให้คิดอัตรา 
20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
3. ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
(ก) ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่  
(ข) ป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วน หรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือตํ่ากว่าอักษรต่างประเทศ  
4. ป้ายท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนท่ีป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายท่ีได้เสียภาษีแล้ว อันเป็น
เหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึน ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน  
5. ป้ายทุกประเภทเม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราท่ีต้องเสียภาษีตํ่ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษี
ป้ายละ 200 บาท  
 
 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
1)  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
2)  ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
หนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
แบบย่ืนอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การรับชําระภาษีบํารุงท้องท่ี 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง  อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
โทรศัพท์ : 044-249765  

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่
เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.  

 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

                   ความในมาตรา 24 มาตรา 29 และมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 ได้
กําหนดให้เจ้าของท่ีดินซ่ึงมีหน้าท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ีหรือพนักงานสํารวจ ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินเพ่ือเสีย
ภาษีบํารุงท้องท่ีต่อพนักงานประเมินโดยยื่น ณ สานักงานท่ีท่ีดินแปลงนี้ต้ังอยู่ในเขตหรือยื่น ณ สถานท่ีอ่ืนท่ี
ท่ีดินแปลงนั้นต้ังอยู่ ท้ังนี้ให้ยื่นภายในเดือนมกราคม ของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน แบบแสดงรายการ
ท่ีดินท่ีได้ยื่นไว้ให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี  

 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน – ระยะเวลา 
           1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการ
เพ่ือเสียภาษี (ภ.บ.ท. 5) ภายในเดือนมิถุนายนของปี
สุดท้ายทุกรอบระยะเวลา 4 ปี  
กรณี เจ้ าของท่ี ดิน ให ม่หรือจานวน เนื้ อ ท่ี ดิน เดิม
เปลี่ยนแปลงให้เจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน 
ภายใน 30 วัน จากวันท่ีเจ้าของท่ีดินข้ึนใหม่หรือจํานวน
เนื้อท่ีดินได้มีการเปลี่ยนแปลง  
          2. เจ้าหน้าท่ี ประเมินภาษีจะประเมินและ
คํานวณภาษี พร้อมท้ัง แจ้งการประเมินให้เจ้าของท่ีดิน
ทราบ  
          3. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีต้องชาระเงินค่าภาษีบํารุง
ท้องท่ีภายในวันท่ี 30 เมษายน ของทุกปี  
          กรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีไม่ยื่นแบบและชําระ
ภาษีภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดจะต้อง
เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ของจํานวนเงินค่าภาษี  

หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

กองคลัง อบต.โค้งยาง  
 
 
 
 

 



                   คู่มือสําหรับประชาชน ติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง | 73 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
กรณีผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีไม่ชําระภาษีภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 2 จํานวน
เงินค่าภาษี  
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
กองคลัง อบต.โค้งยาง  

 
 
 
 

 

ระยะเวลา  
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 3 วัน  
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ 
 ท่ีดินรายใหม่ หรือปีท่ีมีการตีราคาปานกลาง ให้เจ้าของท่ีดินยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปี
ท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปี หรือภายใน 30 วัน กรณีท่ีได้กรรมสิทธิ์ใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินใหม่ โดยยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 พร้อมสาเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ได้แก่  
1. โฉนดท่ีดิน จานวน 1 ฉบับ  
2. สําเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ  
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี  
จานวน 1 ฉบับ  
กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)  
- ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)  
 กรณีท่ีดินรายเก่า ให้เจ้าของท่ีดินชาระเงินค่าภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี และเพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วในการติดต่อ โปรดนําใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้ายมาแสดงด้วย  

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
ฐานภาษีคือ ราคาปานกลางท่ีดินท่ีระเบียบได้กําหนดข้ึน ปกติให้เสียภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงท้องท่ีท้าย
พระราชบัญญัติ ดังนี้ ท่ีดินท่ีใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกให้เสียก่ึงอัตรา แต่ถ้าเจ้าของท่ีดิน
ประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสียอย่างสูงไม่เกินไร่ละ 5 บาท และท่ีดินท่ีท้ิงไว้ว่างเปล่า
หรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพของท่ีดินให้เสียเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเท่า 
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การไม่ย่ืนแบบและชําระภาษีภายในกําหนด  
             1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนดให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของจํานวนเงินท่ีต้อง
เสียภาษีบํารุงท้องท่ี เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของท่ีดินได้ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินก่อนท่ีเจ้าพนักงานประเมินจะได้
แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของจานวนเงินท่ีต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ี  
             2. ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม่ถูกต้องทาให้จานวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ีลดน้อยลง 
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษีบํารุงท้องท่ีประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของท่ีดินได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการท่ีดินให้ถูกต้องก่อนท่ีเจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน  
              3. ชี้เขตแจ้งจํานวนเนื้อท่ีดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ โดยทําให้จํานวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษี
บํารุงท้องท่ีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมอีกหนึ่งเท่าของภาษีบํารุงท้องท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม  
              4. ไม่ชําระภาษีบํารุงท้องท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปีของจํานวนเงินท่ี
ต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ท้ังนี้ไม่ให้นําเงินเพ่ิมตาม (1) (2) หรือ (3)     มา
คํานวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิมตาม (4) ด้วยเงินเพ่ิมให้ถือว่าเป็นภาษีบํารุงท้องท่ี  
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
1)  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
2)  ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)  
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง  อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
โทรศัพท์ : 044-249765  

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ
กําหนด) ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 
16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

                   พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
หน้าท่ีในการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากทรัพย์สินท่ีเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆและท่ีดินท่ี
ใช้ ต่ อ เนื่ อ งกับ โรงเรื อนหรือสิ่ งปลู กสร้ างอย่ าง อ่ื นนั้ น โดย มีหลั ก เกณ ฑ์ วิ ธีก ารและเง่ือน ไข ดั งนี้ 
                   1. องค์กรปกครองส่ วน ท้องถ่ิน  (เทศบาล/องค์การบริหารส่วน ตําบล/เมืองพัทยา) 
ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการชําระภาษี 
                   2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
                   3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
                   4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี 
(ภ.ร.ด.8) 
                   5.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลา) 
                   6. เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีท่ี
เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนดจะต้องชําระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
                   7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินได้ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถ่ินชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบ
ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีเจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
                   8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจ
แก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
                   9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอ
จะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
                 10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
                 11.จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินยื่น
แบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1 วัน งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 

(1. ระยะเวลา : 
1 วันนับแต่
ผู้รับบริการมา
ยื่นคําขอ 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ 
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
โค้งยาง) 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี
พิจารณาตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สิน
ดําเนินการชําระภาษี 
 

30 วัน งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วัน
นับจากวันท่ียื่น
แบบแสดง
รายการ
ทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครองฯ) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ 
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
โค้งยาง) 

 

ระยะเวลา  
ใช้ระยะเวลารวม ๓๑ วัน  
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
1) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและท่ีดิน
พร้อมสําเนาเช่น
โฉนดท่ีดิน
ใบอนุญาตปลูก
สร้างหนังสือ
สัญญาซ้ือขาย
หรือให้โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พร้อมสําเนาเช่น
ใบทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค้าของฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
สัญญาเช่าอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) หนังสือรับรองนิติ
บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

ค่าธรรมเนียม 
ผู้รับประเมินจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี  
 ชําระด้วยตนเองท่ี อบต.โค้งยาง ซ่ึงป้ายในต้ังอยู่ หรือ  
  โดยส่งธนาณัติ หรือต๋ัวแลกเงินของธนาคารท่ีสั่งจ่าย แก่ อบต.โค้งยาง ก็ได้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
และให้ถือว่าวันท่ีได้ทําการส่งดังกล่าวเป็นวันชําระภาษีป้าย หรือ  
  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชี อบต.โค้งยาง ประเภท ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 327-0-12653-0 
พร้อมส่งหลักฐานการโอน ชื่อผู้เสียภาษีมายัง อบต.โค้งยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โทรสารหมายเลข 
044-249765  
กรณีโรงเรือนรายเก่า ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี พร้อมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมการยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
1)  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
2)  ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2)  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

คําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.9)  
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด อบต.  
โทรศัพท์ : 044-249765  

 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ  
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

                     ด้วยรัฐบาลมีเจตนารมณ์ท่ีจะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพ่ือนําไปสู่เสถียรภาพ
และประโยชน์สุข โดยใช้หลักธรรมาภิบาลท่ีส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส การกระทําผิดกฎหมาย และเสนอ
ข้อคิดเห็น คําติชม ได้โดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยภาครัฐมีหน้าท่ีต้องดําเนินการช่วยเหลือประชาชน   
ผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร้องเรียนร้อง
ทุกข์เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบปัญหา หรือพบเห็นการกระทําทุจริต การเรียกรับ
เงินของข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน – ระยะเวลา 
1. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
2. สํารวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
3. แจ้งตอบการผลดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
ภายใน 7 วัน  

หน่วยงานรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด อบต. โค้งยาง 

 
 
 
 

 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น 7 วัน/ราย  
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ 
1.  แบบฟอร์มคําร้อง  
2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3.  เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่มี - 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 

แบบแจง้เรื	องราวรอ้งเรียน/รอ้งทุกข ์

       เขียนที�…………………………............ 
       …………………………………………. 

     วันที�…..…เดือน……………….พ.ศ.  25……… 

เรื�อง ………………………………………………………………………………………………. 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโค้งยาง 

  ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)……………….………….............………….….. 
ที�อยูเ่ลขที� ……………หมู่ที�………… บ้าน...............................ตําบล..........................................
อําเภอ............................... จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์........................................
หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน...............................................เบอร์โทรศพัท์…………………... 
มีเรื�องร้องเรียน/ร้องทกุข์ ตอ่นายกองค์การบริหารสว่นตําบลโค้งยาง ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี 0 ..…… 
………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความข้างต้นตามที�ข้าพเจ้าได้ร้องเรียนนั 0น เป็นความจริงทกุประการ 
 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ และดําเนินการตอ่ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                    ลงชื�อ.......................................ผู้ ร้องเรียน/ร้องทกุข์     
                                                  (นาย/นาง/นางสาว…………………………….…….) 
 
พยาน...............................................รับรอง พยาน....................................................รับรอง 
 (...........................................)   (...............................................) 
 
หมายเหต ุ   กรุณาแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร้องเรียน/ร้องทกุข์มาด้วย 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สานักงานปลัด อบต. โทรศัพท์ : 044-249765  

 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ  
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

                   ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการท่ีมีปริมาณฝนน้อยหรือ      
ฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้าง ทาให้เกิดการขาดแคลนน้าด่ืม น้าใช้     
พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขาดน้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง 
รุนแรงต่อประชาชน  
                   การป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง จะต้องมีผู้รับผิดชอบดาเนินการตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ใน
กฎหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงาน ผู้อานวยการท้องถ่ิน ผู้อานวยการอําเภอ และผู้อานวยการจังหวัด เพ่ือปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ ดังนี้  
                   กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  

 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ข้ันตอน – ระยะเวลา 

1. รับแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุน  
2. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สานักงานปลัด อบต.โค้งยาง  

 

ระยะเวลา  
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น 3 ชม./ราย  
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ 
แบบฟอร์มคําร้อง หรือหนังสือขอความอนุเคราะห์  
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่มี - 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบขอรบัการสนบัสนุนนํ�าอปุโภค – บริโภค 

       เขียนที�…………………………............ 
       …………………………………………. 

     วันที�…..…เดือน……………….พ.ศ.  25……… 

เรื�อง ขอรับการสนบัสนนุนํ 0าอุปโภค – บริโภค 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโค้งยาง 

  ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)……………….………….............………….….. 
ที�อยูเ่ลขที� ……………หมู่ที�………… บ้าน...............................ตําบล..........................................
อําเภอ............................... จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์........................................
หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน...............................................เบอร์โทรศพัท์…………………...
มีความประสงค์ขอรับการสนบัสนนุนํ 0าอุปโภค-บริโภคตอ่นายกองค์การบริหารสว่นตําบลโค้งยาง      
มีรายละเอียด ดงันี 0…..………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความข้างต้นตามที�ข้าพเจ้าได้ร้องเรียนนั 0น เป็นความจริงทกุประการ 
  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ และดําเนินการตอ่ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                    ลงชื�อ..................................... ผู้ขอรับการสนบัสนนุ 
                                                  (นาย/นาง/นางสาว…………………………….…….) 
 
พยาน...............................................รับรอง พยาน....................................................รับรอง 
 (...........................................)   (...............................................) 
 
 

หมายเหต ุ   กรุณาแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ขอรับการสนบัสนนุมาด้วย 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การช่วยเหลือสาธารณภัย  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

งานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สํานักงานปลัด อบต. และกองช่าง 
โทรศัพท์ : 044-249765  

 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ  
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556  
2. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556  
3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.2552  
4. ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556  
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน – ระยะเวลา 
1. รับแจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ 
2. เจ้าพนักงานตรวจสอบข้อเท็จจริง 
3. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขอรับการช่วยเหลือ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด อบต. โค้งยาง 

 
 
 

 

ระยะเวลา 
ในทันที 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ 
1. แบบฟอร์มคําร้อง  
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3.  เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่มี - 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบคาํขอรบัการช่วยเหลือสาธารณภยั 

       เขียนที�…………………………............ 
       …………………………………………. 

     วันที�…..…เดือน……………….พ.ศ.  25……… 

เรื�อง ขอรับการช่วยเหลอืสาธารณภยั 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโค้งยาง 

  ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)……………….………….............………….….. 
ที�อยูเ่ลขที� ……………หมู่ที�………… บ้าน...............................ตําบล..........................................
อําเภอ............................... จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์........................................
หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน...............................................เบอร์โทรศพัท์…………………... 
มีความประสงค์ที�จะขอรับการช่วยเหลอืสาธารณภยั ตอ่นายกองค์การบริหารสว่นตําบลโค้งยาง  
ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี 0 ..…………………………………………………………………………… 
………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความข้างต้นตามที�ข้าพเจ้าได้ร้องเรียนนั 0น เป็นความจริงทกุประการ 
 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ และดําเนินการตอ่ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                    ลงชื�อ.......................................ผู้ ร้องเรียน/ร้องทกุข์     
                                                  (นาย/นาง/นางสาว…………………………….…….) 
 
พยาน...............................................รับรอง พยาน....................................................รับรอง 
 (...........................................)   (...............................................) 
 
หมายเหต ุ   กรุณาแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร้องเรียน/ร้องทกุข์มาด้วย 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การขอใช้สถานท่ี  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

สํานักงานปลัด อบต. และกองช่าง 
โทรศัพท์ : 044-249765  

 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ  
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

หลักเกณฑ์การใช้สถานท่ี (ห้องประชุม/อาคารอเนกประสงค์/ ลานกิจกรรม)  
1. ต้องเป็นกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาตําบลโค้งยาง หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ ตลอดจนศีลธรรมอันดีงามและความสงบเรียบร้อยของสังคม  
2.  ต้องเป็นไปเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. ผู้ขอใช้สถานท่ีต้องปฎิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้สถานท่ีของ อบต.  
4. อบต. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ใช้สถานท่ีเป็นรายกรณี  
5. ในกรณีท่ีผู้ขอใช้สถานท่ีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานท่ีและอุปกรณ์ อบต. จะเรียกเก็บค่าเสียหาย 
ตามจริง 
 

  
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ข้ันตอน – ระยะเวลา 
1. รับแจ้งความประสงค์ขอใช้สถานท่ี  
2. แจ้งผู้บริหารพิจารณาอนุญาต 
3. ลงบันทึกข้อมูลในสมุดทะเบียนขอใช้สถานท่ี 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานบริหารท่ัวไป 

สํานักงานปลัด อบต. โค้งยาง 
 
 
 
 

 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น 1 วัน/ราย  
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ 
1.  แบบฟอร์มคําร้อง หรือหนังสือขอใช้สถานท่ี 
 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่มี - 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
แบบคําขอใช้สถานท่ี 

แบบคาํขอใชส้ถานที	 
       เขียนที�…………………………............ 
       …………………………………………. 

     วันที�…..…เดือน……………….พ.ศ.  25……… 

เรื�อง ………………………………………………………………………………………………. 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลโค้งยาง 

  ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)……………….………….............………….….. 
ที�อยูเ่ลขที� ……………หมู่ที�………… บ้าน...............................ตําบล..........................................
อําเภอ............................... จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์........................................
หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน...............................................เบอร์โทรศพัท์…………………... 
มีความประสงค์จะขอใช้สถานที� บริเวณ........................................................................................ 
ตั 0งแตว่นัที�....................................... ถึง วนัที�............................................รวมจํานวน.............วนั 
เพื�อ.................................................................................................................................. ..…… 
………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ และโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                                    ลงชื�อ.......................................ผู้ขอใช้      
                                                  (นาย/นาง/นางสาว…………………………….…….) 
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การขอข้อมูลข่าวสาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

งานบริหารท่ัวไป สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
โทรศัพท์ : 044-249765  

 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ  
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

                  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายท่ีเกิดข้ึนโดยมีเจตนารมณ์
เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รู้ (Right to 
know) ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จําเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานของรัฐผู้ครอบครองข้อมูล
ข่าวสาร มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้แก่ประชาชนตามวิธีท่ีกําหนด และกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน
เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย หรืออาจไม่เปิดเผยและให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมท้ังมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบ   
การใช้อํานาจรัฐ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลท่ีบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไป      
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งข้ึน  
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ข้ันตอน – ระยะเวลา 

1. รับเรื่องคําขอข้อมูลข่าวสารจากผู้รับบริการ ณ จุด
รับบริการ   
2. หากเป็นข้อมูลท่ัวไป สามารถให้บริการข้อมูลได้
ทันที หากเป็นเรื่องท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานให้นําเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา
อนุมัติเป็นรายกรณี  
3. จัดส่งข้อมูลให้ผู้รับบริการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด อบต. โค้งยาง 

 
 
 
 

 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น 1 วัน/ราย  
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ 
1.  แบบคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 
2.  หนังสือร้องเรียน 
3.  หนังสืออุทธรณ์ 
 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าคัดลอกสําเนา จํานวน 1 บาท/1 หน้ากระดาษ 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 
 
 

แบบคําขอข้อมูลข่าวสาร 
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................อายุ......................ปี 
อาชีพ.................................................สถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย................................ถนน................................................ 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................หมายเลขโทรสาร................................................. 
มีความประสงค์ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โดย      �  ขอตรวจดู                 �  ขอคัดสําเนา                        

�   ขอเอกสาร               �  ขอคัดสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต้อง       �  อ่ืน ๆ 
ในเรื่องต่อไปนี้   ๑...................................................................................................................................... 
  ๒.................................................................................................................................... . 
เพื่อใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)...............................................................................................................................  
      (ลงช่ือ)...................... ............................ผู้ยื่นคําร้อง 
            (.................. ....................................) 
 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ีประสานงานหรือผู้รับผิดชอบข้อมูล        คําสั่ง     ผู้อนุญาต 
เรียน..................................................(ผู้มีอํานาจอนุญาต)                     �      อนุญาต  
 ข้อมูลข่าวสารตามคําร้องเป็นข้อมูลประเภท                          �     ไม่อนุญาต 
�  เปิดเผยได้  �  เปิดเผยไม่ได้  ความเห็น......................................................                                                           
�  อนุญาต เพราะ..................................................                 .............................................................   
.................................................................................                   ........................................................... 
�  ไม่อนุญาต เพราะ..............................................             (ลงช่ือ)........................................................ 
...............................................................................                        (.....................................................) 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                                    ตําแหน่ง..................................................... 
 (ลงช่ือ)...................................................                             ……...../……………../…………. 
        (....................................................)  
        ……...../……………../………… 

มายเหตุ  หากท่านไม่เห็นด้วยกับคําส่ังนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล   
ข่าวสารภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีทราบคําส่ังนี้ 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
รับท่ี................................................. 
วัน......เดือน..................พ.ศ............. 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

หนังสือร้องเรียน 
 

วันท่ี ........... เดือน................................. พ.ศ........ 
เร่ือง ร้องเรียน................................................................................  

เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 

ข้าพเจ้าช่ือ.................................................. นามสกุล .............................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี .................................. หมู่ท่ี ................. ถนน ................................................................................ 
ตําบล / แขวง .................................... อําเภอ / เขต ..................................... จังหวัด ........................................ 
รหัสไปรษณีย์ .................................................โทรศัพท์ ....................................................................................... 
ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าหน่วยงานของรัฐ คือ ............................................... 
..............................................................................................................................................................................
. ........................................................................................................................................................................... 
ได้กระทําการเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 โดยมีข้อเท็จจริง ดังน้ี  

(1) ..........................................................................................................................................  
(2) ..........................................................................................................................................  
(3) ..........................................................................................................................................  
พร้อมนี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ เร่ือ....................................  

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

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

.................................................................................................................... จํานวน ..........................แผ่น  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป  

 
ขอแสดงความนับถือ  

 
 
(ลงช่ือ) ………....................................... ผู้ร้องเรียน  

(..........................................)  
 
สถานที่ติดต่อ ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
อาคารสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี  
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300  
โทร. 0-2282-1366 โทรสาร. 0-2281-8543  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

หนังสืออุทธรณ์ 
เขียนท่ี........................................ 

วันท่ี .............................................................................

เร่ือง อุทธรณ์คําส่ังไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ..............................................................................  
 

เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 

ข้าพเจ้า............................................................ ตําแหน่ง / อาชีพ ..........................................  
อยู่บ้านเลขท่ี .......................... ตําบล ............................... อําเภอ ............................ จังหวัด ............................ 
โทรศัพท์ ....................................................... มีความประสงค์ขออุทธรณ์คําส่ังไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ของ ...................................................................................................................................................................... 

ด้วยเม่ือวันท่ี ........................................ ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการ พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสารจํานวน...........รายการ จาก ...................................................................... 
ดังมีรายละเอียดตามสําเนาคําขอท่ีแนบมาพร้อมนี้ ต่อมาเม่ือวันท่ี ..................................................................... 
.................................................................................... ได้มีคําส่ังปฏิเสธไม่อนุญาตให้ตรวจดู / ให้สําเนา  
เอกสารดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า ........................................................................................................................ 
...................................................................................................................... ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนา 
หนังสือปฏิเสธของ ....................................................................................... ท่ีแนบมาพร้อมนี้  

ข้าพเจ้าจึงขอใช้สิทธิอุทธรณ์คําส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ............................................ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงช่ือ) ………........................................... ผู้อุทธรณ์  
(..............................................)  

 
สถานที่ติดต่อ ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
อาคารสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี  
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300  
โทร. 0-2281-8552 – 3  โทรสาร. 0-2281-8543 

 
 

 


