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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

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 

                    ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี
กําหนดไว้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   (1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
                               (2)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
                               (3)  เอกสารแสดงถึงความเป็นบุคคลผู้มีสิทธิใช้รถยนต์ท่ีจะใช้ประกอบกิจการ 
                               (4) รายการอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจําเป็นสําหรับการประกอบกิจการท่ีขออนุญาต 
   (5)  หลักฐานอ่ืนตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ประกาศกําหนด 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บ และ
ขนมูลฝอยท่ัวไป พร้อม
หลักฐานท่ีท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที งาน
สาธารณสุข 
อบต.โค้งยาง 

(1. ระยะเวลา
การให้บริการ 
ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ให้
ระบุไปตาม
บริบทของ
ท้องถ่ิน) 



                   คู่มือสําหรับประชาชน ติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง | 156 
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการ หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง งาน
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
อบต.โค้งยาง 

(1. ระยะเวลา
การให้บริการ 
ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ให้
ระบุไปตาม
บริบทของ
ท้องถ่ิน 
2.  หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ไขคําขอ
หรือไม่ส่ง
เอกสาร
เพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน 
ตามท่ีกําหนด
ในแบบบันทึก
ความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าท่ี
ส่งคืนคําขอ
และเอกสาร 
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืน
ด้วย และแจ้ง
สิทธิในการ
อุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
พ.ศ. 2539)) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน
สุขลักษณะ 

20 วัน งาน
สาธารณสุข 

(1. ระยะเวลา
การให้บริการ 
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

    กรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

อบต.โค้งยาง ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้
ระบุไปตาม
บริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วัน นับแต่
วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. 
การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง 
(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) - 
 

การแจ้งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน
กําหนด หากพ้นกําหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุ

8 วัน งาน
สาธารณสุข 
อบต.โค้งยาง 

(1. ระยะเวลา
การให้บริการ 
ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ให้
ระบุไปตาม
บริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ี
เจ้าพนักงาน
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งคําสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับทําการเก็บ และขนมูล
ฝอยท่ัวไปแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
 
 

ท้องถ่ิน ไม่
อาจออก
ใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจ
มีคําสั่งไม่
อนุญาตได้
ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ี
เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้
แจ้งการขยาย
เวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน 
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อม
สําเนาแจ้ง
สํานัก ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) - 
 

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา
ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน
กําหนด  
 
 

1 วัน งานพัฒนา
และจัดเก็บ

รายได้ 
กองคลัง 

(1. ระยะเวลา
การให้บริการ 
ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้
ระบุไปตาม
บริบทของ
ท้องถ่ิน 
2. กรณีไม่
ชําระตาม
ระยะเวลาท่ี
กําหนด 
จะต้องเสีย
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 
ของจํานวน
เงินท่ีค้าง
ชําระ) 

 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1)  เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร (ในกรณีท่ี
มีสถานีขนถ่าย) 
หรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสาร
และ
หลักฐาน
อ่ืนๆ 
ตามท่ี
ราชการ
ส่วน
ท้องถ่ิน
กําหนด) 

2) แผนการ
ดําเนินงานในการ
เก็บขนมูลฝอยท่ี
แสดงรายละเอียด

- 0 1 ฉบับ (เอกสาร
และ
หลักฐาน
อ่ืนๆ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ความ
พร้อมด้าน
กําลังคน 
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

ตามท่ี
ราชการ
ส่วน
ท้องถ่ิน
กําหนด) 

3) เอกสารแสดงให้
เห็นว่าผู้ขับข่ีและ
ผู้ปฏิบัติงาน
ประจํา
ยานพาหนะผ่าน
การฝึกอบรมด้าน
การจัดการมูล
ฝอยท่ัวไป (ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
ท้องถ่ินกําหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสาร
และ
หลักฐาน
อ่ืนๆ 
ตามท่ี
ราชการ
ส่วน
ท้องถ่ิน
กําหนด) 

4) ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจําปีของ
ผู้ปฏิบัติงานใน
การเก็บขนมูล
ฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เอกสาร
และ
หลักฐาน
อ่ืนๆ 
ตามท่ี
ราชการ
ส่วน
ท้องถ่ิน
กําหนด) 

 

ค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

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

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
� สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
� สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

  กระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเป็น  
� ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)  
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
� หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
� เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด คือ  
 1) ...........................................................................................  
 2) ..........................................................................................  

 

 ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

      (ลงช่ือ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 

คําขอเลขท่ี ........../............ 

(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

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 

                    พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 
และมาตรา 65 ได้กําหนดให้ท้องถ่ินมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเก็บ ขน และกําจัด     
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล       
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การ
รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
                    ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี
กําหนดไว้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   (1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
                               (2)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
                               (3)  เอกสารแสดงถึงความเป็นบุคคลผู้มีสิทธิใช้รถยนต์ท่ีจะใช้ประกอบกิจการ 
                               (4) รายการอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีจําเป็นสําหรับการประกอบกิจการท่ีขออนุญาต 
   (5)  หลักฐานอ่ืนตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ประกาศกําหนด 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บ และ

15 นาที งาน
สาธารณสุข
สํานักงาน

(1. ระยะเวลา
การให้บริการ 
ส่วนงาน/
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขนสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐาน
ท่ีท้องถ่ินกําหนด 
 

ปลัด อบต. หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ให้
ระบุไปตาม
บริบทของ
พ้ืนท่ี) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
    กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการ หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง งาน
สาธารณสุข
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

(1. ระยะเวลา
การให้บริการ 
ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ให้
ระบุไปตาม
บริบทของ
พ้ืนท่ี 
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ไขคําขอ
หรือไม่ส่ง
เอกสาร
เพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน 
ตามท่ีกําหนด
ในแบบบันทึก
ความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าท่ี
ส่งคืนคําขอ
และเอกสาร 
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืน
ด้วย และแจ้ง
สิทธิในการ
อุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วิธี
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
พ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน
สุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน งาน
สาธารณสุข
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

(1. ระยะเวลา
การให้บริการ 
ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ให้
ระบุไปตาม
บริบทของ
พ้ืนท่ี 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน  
30 วัน นับแต่
วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. 
การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง 
(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) - 
 

การแจ้งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต

8 วัน งาน
สาธารณสุข
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

(1. ระยะเวลา
การให้บริการ 
ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ให้
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทราบเพ่ือมารับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน
กําหนด หากพ้นกําหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งคําสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการ
เก็บ และขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

ระบุไปตาม
บริบทของ
พ้ืนท่ี 
2. ในกรณีท่ี
เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน ไม่
อาจออก
ใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจ
มีคําสั่งไม่
อนุญาตได้
ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ี
เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้
แจ้งการขยาย
เวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน 
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อม
สําเนาแจ้ง
สํานัก ก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) - 
 

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาต) 
    แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา
ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน
กําหนด  
 
 

1 วัน งานจัดเก็บ
และพัฒนา

รายได้ 
กองคลัง 

(1. ระยะเวลา
การให้บริการ 
ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ให้
ระบุไปตาม
บริบทของ
พ้ืนท่ี 
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2. กรณีไม่
ชําระตาม
ระยะเวลาท่ี
กําหนด 
จะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร้อยละ 20 
ของจํานวน
เงินท่ีค้าง
ชําระ) 

 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1)  เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสาร
และ
หลักฐาน
อ่ืนๆ 
ตามท่ี
ราชการ
ส่วน
ท้องถ่ิน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

กําหนด) 
2) เอกสารหรือ

หลักฐานแสดง
สถานท่ีรับกําจัด
สิ่งปฏิกูลท่ีได้รับ
ใบอนุญาตและมี
การดําเนินกิจการ
ท่ีถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล โดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้
ขนกับผู้กําจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสาร
และ
หลักฐาน
อ่ืนๆ 
ตามท่ี
ราชการ
ส่วน
ท้องถ่ิน
กําหนด) 

3) แผนการ
ดําเนินงานในการ
เก็บขนสิ่งปฏิกูลท่ี
แสดงรายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ความ
พร้อมด้าน
กําลังคน 
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสาร
และ
หลักฐาน
อ่ืนๆ 
ตามท่ี
ราชการ
ส่วน
ท้องถ่ิน
กําหนด) 

4) เอกสารแสดงให้
เห็นว่าผู้ขับข่ีและ
ผู้ปฏิบัติงาน
ประจํา
ยานพาหนะผ่าน
การฝึกอบรมด้าน
การจัดการ     สิ่ง
ปฏิกูล (ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
ท้องถ่ินกําหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสาร
และ
หลักฐาน
อ่ืนๆ 
ตามท่ี
ราชการ
ส่วน
ท้องถ่ิน
กําหนด) 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

5) ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจําปีของ
ผู้ปฏิบัติงานใน
การเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสาร
และ
หลักฐาน
อ่ืนๆ 
ตามท่ี
ราชการ
ส่วน
ท้องถ่ิน
กําหนด) 

 

ค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

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

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ .......................................................................... 

 
   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ………..……. หมู่ท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต ……………………………..….………. 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………... 

2. พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
� สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
� สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

  กระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเป็น  
� ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)  
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
� หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
� เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด คือ  
 1) ...........................................................................................  
 2) ..........................................................................................  

 

 ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

      (ลงช่ือ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 

 

คําขอเลขท่ี ........../............ 

(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

สํานักงานปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตําบล 
โค้งยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ : 044-249765  

 
 

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

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับ
การสงเคราะห์ให้ยื่นคําขอต่อผู้บริหารท้องถ่ินท่ีตนมีผู้ลําเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้ 
           หลักเกณฑ์ 
           ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
           1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว 
           2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
           3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดท้ิงหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ท่ีมี
ปัญหาซํ้าซ้อนหรือผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการ
พิจารณาก่อน 
           วิธีการ 
           1.  ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินณท่ีทําการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้ 
           2.  ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดย
พิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ท่ีมีปัญหาซํ้าซ้อนหรือเป็นผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดารยากต่อ
การเข้าถึงบริการของรัฐ 
            3.  กรณีผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพย้ายท่ีอยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความ
ประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

45 นาที กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา 
: 45 นาที  
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คือ งานพัฒนา
ชุมชน อบต.
โค้งยาง) 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเป็นอยู่และคุณสมบัติ 
 

15 นาที กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา 
: 15 นาที  
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คือ งานพัฒนา
ชุมชน อบต.
โค้งยาง) 

3) การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติของผู้ท่ีประสงค์รับ
การสงเคราะห์ 
 

3 วัน กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา 
: ไม่เกิน 3 วัน
นับจากได้
รับคําขอ 2. 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คือ งานพัฒนา
ชุมชน อบต.
โค้งยาง) 

4) การพิจารณา 
 

จัดทําทะเบียนประวัติพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 
 

2 วัน กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ไม่เกิน 2 วัน
นับจากการ
ออกตรวจ
สภาพความ
เป็นอยู่ 2. 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ 
งานพฒันา
ชุมชน อบต.
โค้งยาง) 
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

7 วัน กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา 
: ไม่เกิน 7 วัน
นับแต่วันท่ียื่น
คําขอ  
2. ผู ้
รับผิดชอบคือ
ผู้บริหาร
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
3. กรณีมี
ข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการ
พิจารณาได้แก่
สภาพความ
เป็นอยู่
คุณสมบัติหรือ
ข้อจํากัดด้าน
งบประมาณ
จะแจ้ง
เหตุขัดข้องท่ี
ไม่สามารถให้
การสงเคราะห์
ให้ผู้ขอทราบ
ไม่เกิน
ระยะเวลาท่ี
กําหนด) 

 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการรวม   13 วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนา (กรณีท่ีผู้
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพประสงค์ขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ 

- 1 1 ชุด - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

(กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ผ่าน
ธนาคารของผู้รับ
มอบอํานาจ) 

 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่มี - 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

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

งานท่ีให้บริการ การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

สํานักงานปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตําบล 
โค้งยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ : 044-249765  

 

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

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคํา
ขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
 ในปีงบประมาณถัดไปณท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนาหรือสถานท่ีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด 
 หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบ้ียความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
          1. มีสัญชาติไทย 
          2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
          3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
          4. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
            ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความ
ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี 
            ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ซ่ึงมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
           วิธีการ             
            1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ ง ถ่ิ น ณ สถาน ท่ี และภ าย ใน ระยะ เวล า ท่ี อ งค์ ก รป กครองส่ วน ท้ อ ง ถ่ิ น ป ระกาศ กํ าห น ด 
            2.  กรณีคนพิการท่ีได้รับเงินเบ้ียความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา
ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 
            3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิได้รับเบ้ียความพิการได้ย้ายท่ีอยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบ้ียความ
พิการต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป 
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับเบ้ีย
ความพิการในปีงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบคําร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

20 นาที กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา 
: 20 นาที  
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คือ งานพัฒนา
ชุมชน อบต.
โค้งยาง) 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาที กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา 
: 10 นาที  
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คือ งานพัฒนา
ชุมชน อบต.
โค้งยาง 

 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 นาที/ราย 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1)  เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
1) บัตรประจําตัวคน

พิการตาม
กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

3) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนา (กรณีท่ีผู้
ขอรับเงินเบ้ีย
ความพิการ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกโดย
หน่วยงานของรัฐ
ท่ีมีรูปถ่ายพร้อม
สําเนาของผู้ดูแล
คนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณี 
(กรณียื่นคําขอ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม – ไม่มี - 
 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่มี - 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

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

 
 



                   คู่มือสําหรับประชาชน ติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง | 182 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

สํานักงานปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตําบล 
โค้งยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ : 044-249765  

 

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

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ท่ีจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปใน
ปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสถานท่ีท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด 
 หลักเกณฑ์ 
          1.  มีสัญชาติไทย 
          2.  มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
          3.  มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงได้ลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
         4.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ผู้รับบํานาญ เบ้ียหวัดบํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุท่ีอยู่
ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือ
ผลประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจํา ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
พ.ศ. 2548 
         ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
         1.  รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
         2.  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ี
ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
 วิธีการ 
          1.  ผู้ ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศ
กําหนดด้วยตนเอง หรือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนดําเนินการได้ 
     2.กรณีผู้สูงอายุท่ีได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ให้
ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 
     3.กรณีผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพย้ายท่ีอยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับเบ้ีย
ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบคําร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

20 นาที กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา 
: 20 นาที  
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คือ งานพัฒนา
ชุมชน อบต.
โค้งยาง) 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาที กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา 
: 10 นาที  
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คือ งานพัฒนา
ชุมชน อบต.
โค้งยาง 

 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 นาที/ราย 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนา (กรณีท่ีผู้
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพ ประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

6) สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ 
(กรณีผู้ขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคารของผู้รับ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่มี - 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

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

งานท่ีให้บริการ การขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร กองช่าง 

 โทรศัพท์ : 044-249765  
 

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

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

              พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2535) 
และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2543) เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน
กํ า ห น ด ให้ ผู้ ใ ดผู้ ใ ด จ ะ เค ลื่ อ น ย้ า ย อ า ค า ร ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ใบ อ นุ ญ า ต จ า ก เจ้ า พ นั ก ง า น ท้ องถ่ิ น 
โดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก
ไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วัน - (งานออกแบบ
และควบคุม
อาคาร อบต.
โค้งยาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (งานออกแบบ
และควบคุม
อาคาร อบต.
โค้งยาง 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จัดทําผังบริเวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรท่ีดิน ฯ 

7 วัน - (งานออกแบบ
และควบคุม
อาคาร อบต.
โค้งยาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา) 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
(น.1) 
 

35 วัน - (งานออกแบบ
และควบคุม
อาคาร อบต.
โค้งยาง 
อําเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา) 

 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการรวม   45 วัน 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
1) บัตรประจําตัวประชาชน 

 
- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 



                   คู่มือสําหรับประชาชน ติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง | 193 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 

2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
1) คําขออนุญาตเคลื่อนย้าย

อาคาร (แบบ ข. 2) 
- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดท่ีดิน น.ส. 3 หรือ 
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ท่ีดินลงนามรับรอง
สําเนาทุกหน้า  กรณีผู้
ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ท่ีดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของท่ีดิน
ให้เคลื่อนย้ายอาคารไป
ไว้ในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ 
ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 
บาท พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน 
สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
หนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือมอบอํานาจ
เจ้าของท่ีดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) สําเนาบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนของผู้
มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของท่ีดิน (กรณีนิติ
บุคคลเป็นเจ้าของท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณี
ท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) แผนผังบริเวณ แบบ
แปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) รายการคํานวณ
โครงสร้าง พร้อมลง
ลายมือชื่อ เลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคุมงาน 
(แบบ น. 4) (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลักษณะ ขนาด

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

11) หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคุมงาน 
(แบบ น. 4) (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
(ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท 
- ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท   
- ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท  
- ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท  
 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต  
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท   
 
 ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  
1. อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค์  
2. อาคารไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 2 บาท  
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท  
4. ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท ) 
ฯลฯ 
รายละเอียดเพ่ิมเติมตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 หรือสอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองช่าง อบต.โค้งยาง โทรศัพท์ 044-249765 
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การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
1)  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
  
2)  ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 
 
3)  ศูนย์ดํารงธรรมประจําอําเภอ/จังหวัด ทุกจังหวัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   คู่มือสําหรับประชาชน ติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง | 197 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

คําขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร (แบบ ข.2)  
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     คณะทํางานจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
 

1.  นายณรงค์  เต้ียงสูงเนิน นายก อบต.โค้งยาง      ประธานคณะทํางาน 
2.  นายวรรธน ์  ศิลปะ  ปลัด อบต.โค้งยาง     กรรมการ 
3.  นางสาวนิภา  มาปะโท  ผู้อํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
4.  นายพีรพงษ์  ชาญพล  ผู้อํานวยการกองช่าง     กรรมการ 
5.  นายรังสรรค์  สัจจาวัฒนา หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร    กรรมการ 
6.  นายสมรรถชัยวัฒน ์ วิลาบุตร  หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
7.  นางสาวรัตนา   จิรลานนท์ หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.      กรรมการและเลขานุการ 
8.  นางสาวเย็นจิตร จินตนา  บุคลากร       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


