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ข้ันตอนระยะเวลาใหประชาชนทราบ 

        องคการบริหารสวนตําบลสามแยก จึงไดจัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน” ข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของและประชาชนท่ัวไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 

 

 

                                                 องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

                             1  กันยายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      สารบัญ 

1.ท่ีมา                                                                                                                     1 

2.วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน                                                                2 

3.คําจํากัดความ                                                                                                         2 

4.แนวคิดและหลักการ                                                                                                 2 

 4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน 

 4.2 ขอบเขตการดําเนินการ 

 4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

 4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

5.ประโยชนท่ีไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน                                                              3 

6.งานท่ีใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสามแยก                                                         4 

           การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน                                                                   5 

           การรับชําระภาษีปาย                                                                                  11 

           การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี                                                                          15 

           การขอใบอนุญาตประกอบการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล                                          18 

           การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม)                                                                     25 

           การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)                                      29 

           การจดทะเบียนพาณิชย (ยกเลิกประกอบพาณิชยกิจ)                                             33 

           การขอใบอนุญาตประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ                                         37 

           การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ                                            44                                                                                       

           การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ                                               49                                           

           การขอรับสงเคราะหผูปวยเอดส                                                                     54   

           การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร                                                                    62 

           การแจงกอสรางอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ                                                        67  

            การแจงรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ                                                        74 

           การแจงรื้อถอนบาน หรือบานถูกทําลาย                                                            81 

           การแจงขุดดิน                                                                                          87                                                                               

 



 

                                                ภาคผนวก         

  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสามแยก                                                                  92 

  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558        93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               -1- 

การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

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

1.ท่ีมา 

       เนื่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ

ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียนและการแจงในการขออนุญาต

ดําเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสาร 

และหลักฐานท่ีจําเปนรวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการ

สรางภาระแกประชาชนอยางมาก  และเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน

เวทีการคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดปรึกษาลงมติใหเสนอราง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ............ ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

จึงไดใชอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่อง

เรงดวน   สภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี 25/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 ได

พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ไดนําราง

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ........ ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม 

ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 

       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี  16  มกราคม  2558 และมี

การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต        

ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข (ถามี) 

ในการยื่นคําขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาต

จะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได 

        มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดใหยื่น

คําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเม่ือประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาท่ีคัดสําเนาให 

โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย 

        มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอน

และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองเมืองท่ีดีหรือไม ในกรณีท่ีเห็นวา ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรให

เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว 
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       มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน

นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

       2.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 

       2.2 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

3.คําจํากัดความ 

      “การบริการประชาชน” หมายถึง การดําเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐจนแลวเสร็จ

ตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปนการยื่นคําขอตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดให

ผูรับบริการตองยื่นคําขอกอนดําเนินการใด ไดแก การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การข้ึน

ทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร 

      “ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือหนวยงานภาคเอกชนท่ีมารับบริการจาก

หนวยงานภาครัฐ 

      “หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย  สวนราชการ  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน และหนวยงานภาครัฐรูปแบบใหม 

4.แนวคิดและหลักการ 

        แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มาเปนหลักการ

สําคัญ  ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิด

ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชน

ทราบ เพ่ือเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกใหแกประชาชน 

         4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือท่ีแสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลท่ีชัดเจน ใน

การติดตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจําเปน

อยางไร เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 

         4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชน

ตองขออนุญาต จดทะเบียนข้ึนทะเบียนหรือแจงกอนจะดําเนินการใดๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

         4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน    การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค

ดังนี้.- 

  1) เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอ ขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลท่ีชัดเจน 

เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ สถานท่ีใหบริการ 

  2) เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 

  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

  4) เพ่ือสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 
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           4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

           หนวยงานของรัฐท่ีมีงานบริการประชาชนท่ีมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชน

ตองมายื่นขออนุญาตกอนดําเนินการใด มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน และนําไปใชในการใหบริการประชาชน 

 

5.ประโยชนท่ีไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

 

             ประโยชนตอผูรับบริการ 

  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน 

  -ไดรับบริการท่ีมีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 

  -ไดรับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 

  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              ประโยชนตอผูใหบริการ 

                     -ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต 

            คอรัปชั่น 

  - สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑท่ีวางไว เพ่ือนํามาปรับปรุงการ 

             ใหบริการ 

  - พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 

 

      ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 

  -ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

  -เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 
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คูมือสําหรับประชาชน/งานที่ใหบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา 

จังหวัดยโสธร 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 045-781528     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528          ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 

 
 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  คือ  ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆกับท่ีดินซ่ึงใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง

ปลูกสรางนั้นๆ และในปท่ีผานมาไดมีการใชประโยชนในทรัพยสินนั้น  เชน  ใหเชา, ทําการคาขาย ,โกดัง หรือเพ่ือใช

ประกอบกิจการอ่ืนๆ เพ่ือหารายไดตองมีทรัพยสินอันไดแกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ กับท่ีดิน ซ่ึงใช

ตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นตองไมเขาขอยกเวนภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.

2475 มาตรา 9,10 

 

 

 

1. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ยื่นแบบแสดงรายการ               งานจัดเก็บรายได  สวนการคลัง 

   เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ 

   เอกสาร                                   

2. เจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสิน 

   ตามแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 

   และแจงประเมินภาษีใหเจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษี  

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                     การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            งานจัดเก็บรายได สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

http://www.kknontat.com/
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 1.เม่ือไดรับการแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ตองชําระภายใน30 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน  

  หากชําระ เกินกําหนดตองเสียเงินเพ่ิม ดังนี้ 

  ไมเกิน 1 เดือน เงินเพ่ิม 2.5% 

  เกิน 1 เดือนแตไมเกิน 2 เดือน เงินเพ่ิม 5% 

  เกิน 2 เดือนแตไมเกิน 3 เดือน เงินเพ่ิม 7.5% 

  เกิน 3 เดือนแตไมเกิน 4 เดือน เงินเพ่ิม 10% 

  เกิน 4 เดือนตองดําเนินคดี 

 2.ไดรับแจงการประเมินแลวไมพอใจในการประเมิน ตองอุทธรณภายใน 15 วัน 

 

  ใชระยะเวลารวม ไมเกิน 31 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา                             จํานวน  1  ฉบับ 

2. ทะเบียนบานพรอมสําเนา                                          จํานวน  1  ฉบับ 

3. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและท่ีดิน                       จํานวน  1  ชุด 

4. หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนา                        จํานวน  1  ชุด 

5. หนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคล)                          จํานวน  1  ฉบับ 

6. หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)               จํานวน  1  ฉบับ 

 

 

ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป 

อัตราคาภาษีรอยละ 12.5 ของคารายป 

คาภาษี = คารายป x 12.5% 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท: 045-781528   หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

กรณีผูชําระภาษีย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2 แลวยังไมชําระทันทีใหดําเนินการ ดังนี ้

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

การรับเรือ่งรองเรียน 

 

คาธรรมเนียม 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 045-781528              (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 

 
 

ปาย หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายท่ีใชในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหา

รายไดหรือโฆษณาการคา  หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได  ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ 

หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึกหรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน ใหเจาของปายมีหนาท่ีเสียภาษีปายโดยเสียเปน

รายปยกเวนปายท่ีเริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิด

ภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดท่ีติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป 

 

 

 

1. เจาของปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1)                  งานจัดเก็บรายได สวนการคลัง 

   เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

2. เจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการปาย  

    ตามแบบแสดงรายการปาย(ภ.ป.1)  

    และแจงประเมินภาษี 

3. เจาของปายชําระภาษี 

 

งานท่ีใหบริการ                     การรับชําระภาษีปาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            งานจัดเก็บรายได สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

http://www.kknontat.com/
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  ใชระยะเวลารวม ไมเกิน 46 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา                                            จํานวน   1   ฉบับ 

2. ทะเบียนบานพรอมสําเนา                                                          จํานวน    1   ฉบับ 

3. แผนผังแสดงท่ีตั้งหรือแสดงปาย หรือรายละเอียดเก่ียวกับปาย               จํานวน    1    ชุด 

4. หลักฐานการประกอบกิจการ                                                       จํานวน    1   ชุด 

5. หนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคล)                                           จํานวน    1   ฉบับ 

6. สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย(ถามี)                                                จํานวน    1   ฉบับ 

7. หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)                                จํานวน    1    ฉบับ 

   

 

อัตราภาษีปาย แบงเปน 3 อัตรา ดังนี้ 

อัตราภาษีปาย (ตอ 500 ตารางเซนติเมตร) 

1) อักษรไทยลวน 3 บาท 

2) อักษรไทยปนกับอักษรตางปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 20 บาท 

3) ปายดังตอไปนี้ 

ก. ไมมีอักษรไทย  40 บาท 

ข. อักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมดอยูใต หรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ  40 บาท 

4) ปายท่ีเปลี่ยนแปลงแกไขพ้ืนท่ีปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายไดเสียภาษีปายแลวอันเปนเหตุ  

   ใหตองเสียภาษีปายเพ่ิมข้ึนใหคิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 

5) ปายใดต่ํากวา 200 บาท ใหเสีย 200 บาท 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท: 045-781528  หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม  

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

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

 

 

 

 

 

1. สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 045-781528     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 
 
 
 

ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ไดแก ท่ีดินท่ีเปนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี 

ไดแก พ้ืนท่ีดิน และพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาหรือท่ีมีน้ําดวย โดยไมเปนท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินไดรับการยกเวนภาษีหรืออยูใน

เกณฑลดหยอนผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี คือ ผูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปใด มีหนาท่ีเสียภาษี

บํารุงทองท่ีสําหรับปนั้น 

  

 

 

 1. เจาของทรัพยสิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภบท.5)                  งานจัดเก็บรายได สวนการคลัง 

    หรือ (ภบท.8)เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

2. เจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสิน 

    ตามแบบแสดงรายการ (ภบท.5) หรือ (ภบท.8)                  

    และแจงการประเมินทรัพยสินใหเจาของทรัพยสิน 

    ดําเนินการชําระภาษี 

 

 

  ใชระยะเวลารวม ไมเกิน 46 วัน 

                                                                                                            

งานท่ีใหบริการ                      การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานจัดเก็บรายได สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

http://www.kknontat.com/
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1. บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา                              จํานวน  1   ฉบับ 

2. ทะเบียนบานพรอมสําเนา                                            จํานวน  1  ฉบับ 

3.  หนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคล)                           จํานวน  1  ชุด  

4.  เอกสารอ่ืนๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

   -  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน                                       จํานวน  1  ชุด 

   -  หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)                จํานวน  1  ฉบับ 

   -  ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

      ของปกอน                                                              จํานวน  1  ฉบับ 

 

 

 

-ราคาปานกลางท่ีดินเกินไรละ 30,000 บาท ใหเสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาทแรก  

เสียภาษี 70 บาท 
 

-สวนท่ีเกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ตอ 25 บาท 
 

-ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุกเสียก่ึงอัตรา 

ดวยตนเอง ไมเกินไรละ 3 บาท  ท่ีดินวางเปลา เสียเพ่ิม 1 เทา 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท: 045-781528 

หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

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

 

 

 

 

 

1. กองสาธารณสุข  องคการบริหารสวนตําบลสามแยก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 045-781528     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 

 
 

กําหนดใหผูท่ีดําเนินกิจการท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะเพ่ิมเติม ใหผูดําเนินกิจการดังกลาว

ปฏิบัติ เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนได ผูใดดําเนินกิจการท่ีสวนทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพโดยไมมีใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจํา

ท้ังปรับ (มาตรา 71)  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไวในใบอนุญาตตองระวาง 

โทษ ปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

  

 

 

1. ผูขอใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ                   งานจัดเก็บรายได สวนการคลัง 

   รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลพรอมหลักฐานตามกําหนด 

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

3. เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 

    - กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ ใหพิจารณาออกใบอนุญาต 

   - กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ แนะนําใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

งานท่ีใหบริการ                      การขออนุญาตประกอบการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานจัดเก็บรายได สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

http://www.kknontat.com/
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4. การแจงคําสั่งออก                                                

- กรณีอนุญาต มีหนังสือแจงแกผูขออนุญาตภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

- กรณีไมอนุญาต แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต พรอมแจงสิทธิ์ในการอุธรณ 

5. แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 

 

 ใชระยะเวลา รวมไมเกิน 18 วัน 

 

 

 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                                      จํานวน  1  ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบาน                                                                    จํานวน  1  ฉบับ 

3. เอกสารเพ่ิมเติม 

    -  สําเนาใบอนุญาตวาดวยการควบคุมอาคารหรือตามกฎหมายอ่ืนกําหนด     จํานวน   1   ฉบับ 

    -  แผนการดําเนินงานท่ีมีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูล    จํานวน   1   ชุด 

    -  เอกสารแสดงวาผานการฝกอบรมดานสุขอนามัยและความปลอดภัยดานการทํางาน  จํานวน  1  ชุด 

 

 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูลรายป ปละ 6,000 บาท 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท: 045-781528 

หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ระยะเวลา 

http://www.kknontat.com/
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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-23- 

 

-24- 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสามแยก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 045-781528     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 

 
 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองขอยื่นจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ(มาตรา 11 ) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนจดแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร 

   ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)หรือหนังสือมอบอํานาจ สามารถขอไดจากเจาหนาท่ี หรือ ดาวนโหลดจาก   

   www.dbd.go.th 

 

  

 

 

1. นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล                                      สํานักปลัด  

2. ชําระคาธรรมเนียม 

3. นายทะเบียนรับจดทะเบียน/บันทึกขอมูลเขาระบบ/ 

   จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 

4. ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยใหผูยื่นคําขอ 

 

งานท่ีใหบริการ                      การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

http://www.kknontat.com/
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ใชระยะเวลา รวมไมเกิน 60 นาที 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืน 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(รับรองสําเนา)                                            จํานวน  1   ฉบับ                                   

2) สําเนาทะเบียนบาน(รับรองสําเนา)                                                         จํานวน  1   ฉบับ 

3) เอกสารยื่นเพ่ิมเติม 

• คําขอจดทะเบียนพาณิชย(แบบ ทพ.)                                                      จํานวน  1  ฉบับ 

• สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน พรอมลงนามรับรอง         จํานวน   1   ฉบับ 

• แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ 

  บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป                                                                   จํานวน   1   ฉบับ  

. หนังสือมอบอํานาจ(ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท                                จํานวน   1   ฉบับ 

. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผูรับมอบอํานาจ(ถามี) พรอมลงนามรับรอง         จํานวน   1   ฉบับ 

 

 

 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 คําขอจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม 50 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท: 045-781528 

หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

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

 

 

 

 

 

1.สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสามแยก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 045-781528     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 
 
 

 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ท่ีไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคําขอ  

   จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ(มาตรา 13 ) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนจดแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร 

   ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)หรือหนังสือมอบอํานาจ สามารถขอไดจากเจาหนาท่ี หรือ ดาวนโหลดจาก   

   www.dbd.go.th 

 

  

 

 

1. นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล                                สํานักปลัด  

2. ชําระคาธรรมเนียม 

3. นายทะเบียนรับจดทะเบียน/บันทึกขอมูลเขาระบบ/ 

   จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 

4. ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยใหผูยื่นคําขอ 

 

งานท่ีใหบริการ                    การจดทะเบียนพาณิชย (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

http://www.kknontat.com/
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ใชระยะเวลา รวมไมเกิน 60 นาที 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืน 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(รับรองสําเนา)                                            จํานวน  1   ฉบับ                                   

2) สําเนาทะเบียนบาน(รับรองสําเนา)                                                         จํานวน  1   ฉบับ 

3) เอกสารยื่นเพ่ิมเติม 

• คําขอจดทะเบียนพาณิชย(แบบ ทพ.)                                                      จํานวน  1  ฉบับ 

• สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน พรอมลงนามรับรอง         จํานวน   1   ฉบับ 

• แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ 

  บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป                                                                   จํานวน   1   ฉบับ  

. หนังสือมอบอํานาจ(ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท                                จํานวน   1   ฉบับ 

. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผูรับมอบอํานาจ(ถามี) พรอมลงนามรับรอง         จํานวน   1   ฉบับ 

•  ใบทะเบียนพาณิชย(ฉบบัจริง)                                                               จํานวน  1  ฉบับ 

 

 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 20 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท: 045-781528 

หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

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

 

 

 

 

 

1.สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสามแยก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 045-781528     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 
 
 

 

1. ผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงจดทะเบียนพาณิชยไว ตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยท้ังหมดโดยเหตุใดก็ตาม ใหยี่นคําขอ 

   เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจตอเจาหนาท่ีภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ(มาตรา 13 ) 

2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนจดแทนก็ได 

3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร 

   ประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)หรือหนังสือมอบอํานาจ สามารถขอไดจากเจาหนาท่ี หรือ ดาวนโหลดจาก   

   www.dbd.go.th 

 

  

 

 

1. นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจงผล                                งานธุรการ สํานักปลัด  

2. ชําระคาธรรมเนียม 

3. นายทะเบียนรับจดทะเบียน/บันทึกขอมูลเขาระบบ/ 

   จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร 

4. ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชยใหผูยื่นคําขอ 

 

งานท่ีใหบริการ                      การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

http://www.kknontat.com/
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ใชระยะเวลา รวมไมเกิน 60 นาที 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืน 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนา)                                           จํานวน  1   ฉบับ                                   

2) เอกสารยื่นเพ่ิมเติม 

• คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)                                                     จํานวน  1  ฉบับ 

• ใบทะเบียนพาณิชย (ฉบับจริง)                                                             จํานวน   1   ฉบับ 

• สําเนาใบมรณะบัตรของผูประกอบพาณิชยกิจ(กรณีถึงแกกรรมโดยทายาทลงนามในสําเนา) จํานวน   1   ฉบับ  

. หลักฐานการเปนทายาทของผูลงชื่อแทน                                                  จํานวน   1   ฉบับ 

. หนังสือมอบอํานาจ(ถามี) พรอมปดอากรแสตมป 10 บาท                                จํานวน   1   ฉบับ 

. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผูรับมอบอํานาจ(ถามี) พรอมลงนามรับรอง         จํานวน   1   ฉบับ 

 

 

 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 20 

 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท: 045-781528 

หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

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

 

 

 

 

 

1. กองสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลสามแยก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 045-781528               (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528          ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 

 
 

 

กําหนดใหผูท่ีดําเนินกิจการท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะเพ่ิมเติม ใหผูดําเนินกิจการดังกลาว

ปฏิบัติ เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนได ผูใดดําเนินกิจการท่ีสวนทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพโดยไมมีใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจํา

ท้ังปรับ (มาตรา 71)  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไวในใบอนุญาตตองระวาง 

โทษ ปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

  

 

 

 1. ผูขอใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ                   กองสาธารณสุข อบต.สามแยก 

  ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พรอมหลักฐานตามกําหนด 

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

3. เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดานสุขลักษณะ 

    - กรณีถูกตองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ ใหพิจารณาออกใบอนุญาต 

   - กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ แนะนําใหปรับปรุงแกไขดานสุขลักษณะ 

 

งานท่ีใหบริการ                      การขออนุญาตประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             กองสาธารณสุข  องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

http://www.kknontat.com/
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4. การแจงคําสั่งออก 

- กรณีอนุญาต มีหนังสือแจงแกผูขออนุญาตภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

- กรณีไมอนุญาต แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต พรอมแจงสิทธิ์ในการอุธรณ 

5. แจงใหผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 

 

 

 ใชระยะเวลา รวมไมเกิน 28 วัน 

 

 

 

 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                                             จาํนวน  1  ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบาน                                                                           จํานวน  1  ฉบับ 

3. ใบมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)                                                           จาํนวน   1   ฉบับ 

4. หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล                                 จํานวน   1   ฉบับ 

3. เอกสารเพ่ิมเติม 

    -  สําเนาเอกสารสิทธิหรือสัญญาเชาหรือสิทธิอ่ืนใดตามกฎหมาย                        จํานวน   1   ฉบับ 

    -  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของแตละกิจการ เชน ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ร.บ.  

       โรงงาน  พ.ร.บ.โรงแรม พ.ร.บ.การเดินเรือในยานน้ํา เปนตน                          จํานวน   1   ชุด 

    -  หลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการประเมินผลกระทบเชนตอสิ่งแวดลอม/สุขภาพ จํานวน  1  ชุด 

   -  ผลการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอม                                              จํานวน   1   ชุด 

 

 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพรายป ปละ 150 บาท 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท: 045-781528 

หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

ระยะเวลา 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

คาธรรมเนียม 

 

http://www.nawiang.go.th/
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 ตัวอยางแบบฟอรม 
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-44- 

คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลสามแยก           วันจันทร ถึง วันศุกร (1–30 พฤศจิกายน ) 

โทรศัพท: 045-781528                (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528           ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 
 
 

1.สัญชาติไทย 

2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามแยก (ตามทะเบียนบาน) 

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

4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองทองถ่ิน ผูรับ 

เงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

5.กรณีท่ีผูสูงอายุไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได มอบอํานาจใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคํารองขอได โดยใหผูรับมอบ

อํานาจติดตอท่ี องคการบริหารสวนตําบลสามแยก  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

 

  

 

 

1. ผูประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปถัดไป                       สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

   ยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานท่ีใชในการลงทะเบียนผูสูงอายุ                

2. เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  

3. ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียน 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                      การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

http://www.kknontat.com/
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ใชระยะเวลา รวมไมเกิน 30 นาที/ราย 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย          จํานวน   1  ฉบับ 

   พรอมสําเนา 

2. ทะเบียนบาน  พรอมสําเนา                                                                   จํานวน   1  ฉบับ 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อและเลขบัญชี)   

   สําหรับกรณีท่ีผูขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร                                     จํานวน   1  ฉบับ 

4. หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)                                          จาํนวน   1   ฉบับ 

5. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)                จาํนวน   1   ฉบับ                        

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท: 045-781528 

หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

http://www.kknontat.com/
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                                                                                   ทะเบียนเลขท่ี......................../......... 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ................ 

 

 

 

 

 

ขอมูลผูสูงอายุ 

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

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

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

เกิดวันท่ี....................เดือน...........................................พ.ศ. ......................  อายุ..............ป  สญัชาติ             มีช่ืออยูในสําเนา 

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

ตําบล/แขวง                     อําเภอ/เขต                   จังหวัด                          . 

รหัสไปรษณีย               โทรศัพท.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูสูงอายุท่ียื่นคําขอ  ---- 

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

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

ขอมูลท่ัวไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรฐั 

 ไมไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ   ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   ไดรับการสงเคราะหความพิการ 

 ยายภูมลิําเนาเขามาอยูใหม เมื่อวันท่ี...........................................................................................................โดยยายมาจาก  

     (ระบุท่ีอยูเดิม.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.................  โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลือก  1 วิธี) 

  รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

พรอมแนบเอกสาร ดังน้ี 

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน 

ผูยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของเปน.....................................................................กับผูสูงอายุที่ขอ

ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ)  .................................................................................................เลขประจําตัว

ประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

 

 

 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย    สําเนาทะเบียนบาน 

  สําเนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 

  หนังสือมอบอํานาจพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัตคิรบถวน ไมไดเปนผูรบับํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดอืนจากหนวยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

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

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

                 ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ                 เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ

          ไดตรวจสอบคณุสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

----   

  เปนผูมีคณุสมบัติครบถวน   

  เปนผูท่ีขาดคณุสมบัต ิเน่ืองจาก 

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

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

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

จาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตาํบล........................ 

        คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิดตรวจสอบ

แลว มีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 

 

กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 

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

กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 

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

กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 

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

คําสั่ง 

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

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

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

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

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

 (ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายท่ีุยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว                                                                 .                                                                                                                                          

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

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 

  การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...........    โดยจะเริ่มรับเงินเบ้ียยัง

ชีพผูสูงอายุตั้งแตเดือน ตุลาคม ..............  ถึงเดือนกันยายน ................  ในอัตราแบบข้ันบันได  ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน  กรณี

ผูสูงอายุยายภูมิลําเนาท่ีไปอยูท่ีอ่ืน (ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม ............. ถึงวันท่ี  30  พฤศจิกายน ..............) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับ

เงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ณ  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ท้ังน้ีเพ่ือเปนการรักษาสิทธิใหตอเน่ือง                                            

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

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

          เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตําบลสามแยก           วันจันทร ถึง วันศุกร (1–30 พฤศจิกายน ) 

โทรศัพท: 045-781528                (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528            ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 
 
 

1.มีสัญชาติไทย 

2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามแยก (ตามทะเบียนบาน) 

3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

4.ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

5.กรณีท่ีผูพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได  มอบอํานาจใหผูดูแลคนพิการยื่นคํารองขอแทน  แตตองนํา

หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาท่ี 

 

  

 

 

1. ผูประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปถัดไป                กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

   ยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานท่ีใชในการลงทะเบียนผูพิการ                

2. เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  

3. ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียน 

 

 

ใชระยะเวลา รวมไมเกิน 30 นาที/ราย 

งานท่ีใหบริการ                      การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลนาเวียง 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

http://www.kknontat.com/
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1. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมาย พรอมสําเนา                                           จํานวน   1   ฉบับ 

2. ทะเบียนบาน พรอมสําเนา                                                                       จํานวน   1   ฉบับ 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อและเลขบัญชี)  

   สําหรับกรณีท่ีผูขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร                                        จํานวน   1  ฉบับ 

4. บัตรประจําตัวประชาชนนองผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบธรรม พรอมสําเนา(กรณียื่นคําขอแทน) 

   จํานวน   1   ฉบับ 

5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบธรรม 

   สําหรับกรณีท่ีผูพิการเปนผูเยาว                                                                  จํานวน   1  ฉบับ 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท: 045-781528 

หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

http://www.kknontat.com/
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ทะเบียนเลขท่ี................../................ 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ........... 

 

 

 

 

ขอมูลคนพิการ 

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

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

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

ช่ือ............................................................นามสกุล.................................................................... 

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

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

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูพิการท่ียื่นคําขอ ----  

ประเภทความพิการ         ความพิการทางการเห็น          ความพิการทางสติปญญา                             

   ความพิการทางการไดยินหรือสือ่ความหมาย        ความพิการทางการเรยีนรู      ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย         

ความพิการทางออทิสติก        ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม       พิการซ้ําซอน      ไมระบุความพิการ 

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

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

ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    

  ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ    เคยไดรบั(ยายภูมลิําเนา)เขามาอยูใหม เมื่อ............................  ไดรับการสงเคราะห

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ      ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   อ่ืน  ๆ(ระบุ)........ 

 ไมสามารถใชชีวิตประจําวันดวยตนเอง     มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ   ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

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

มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ...............   โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลอืก 1 วิธี)  

  รับเงินสดดวยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมิสิทธิ 

  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรบัมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

   ธนาคาร.........................................................ช่ือบัญชี...........................................................เลขท่ีบัญชี    ……………………………………………………………… 

 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน : ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของกับคน

พิการท่ีขอข้ึนทะเบียน โดยเปน  บิดา - มารดา   บุตร   สาม-ี ภรรยา   พ่ีนอง   ผูดูแลคนพิการ   อ่ืน  ๆ ..........................ลงทะเบียน

ช่ือ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

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

ตัวอยางแบบฟอรม 
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พรอมแนบเอกสารดังนี้ 

  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย     สําเนาทะเบียนบาน  

  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีูขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) 

  หนังสือมอบอํานาจพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯแทน) 

 ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคณุสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจาก 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

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

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

                    ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ                            เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

หมายเหต ุ ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก   และทําเครื่องหมาย √  ในชอง � หนาขอความท่ีตองการ 
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ

 ไดตรวจสอบคณุสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….............. 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

---- แลว 

  เปนผูมีคณุสมบัติครบถวน     เปนผูท่ีขาดคณุสมบัต ิ

เน่ืองจาก............................................................................................ 

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

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

     เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตาํบล........................... 

          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิดตรวจสอบ

แลวมีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 

กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 

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

กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 

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

กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 

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

คําสั่ง 

  รับลงทะเบียน     ไมรบัลงทะเบียน     อ่ืน ๆ .................................................................................... 

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

นายกองคการบรหิารสวนตําบล............................. 

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

 

 

 

 

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.............................เดือน......................................พ.ศ....................................... 

 การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ............โดยจะไดรับเงินเบ้ียความพิการตั้งแต

เดือนตุลาคม ...........   ถึง เดือนกันยายน .............  ในอัตราเดือนละ 800 บาท กรณีคนพิการยายภูมิลําเนาไปอยูท่ีอ่ืน(ต้ังแตวันท่ี 1 

ธันวาคม ............. ถึง 30 พฤศจิกายน ........... ) จะตองไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ ณ ท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแหงใหมภายใน  เดือนพฤศจิกายน............... เพ่ือรักษาสิทธิใหตอเน่ืองในการรับเงินเบ้ียความพิการ 

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

                           เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ตัดตามเสนประใหคนพิการท่ีข้ึนทะเบียนเก็บไว 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตําบลสามแยก           วันจันทร ถึง วันศุกร  

โทรศัพท: 045-781528     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 

 
 

1.ผูท่ีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสตองมีใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดย สถานพยาบาลของรัฐยืนยัน

วาปวยเปนโรคเอดสจริง 

2.ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

3.กรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคํารองดวยตนเอง อาจมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนได 

 

  

 

 

1.ผูท่ีประสงคจะขอรับการสงเคราะห ยื่นคําขอพรอม           กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

   เอกสารหลักฐานท่ีใชในการลงทะเบียนใหเจาหนาท่ี  

   รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ   

2. จัดทําทะเบียนประวัติพรอมเอกสารหลักฐานเพ่ือเสนอผูบริหาร             

3. พิจารณาอนุมัติ 

 

 

ใชระยะเวลา รวมไมเกิน 3 วัน 

งานท่ีใหบริการ                      การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

http://www.kknontat.com/
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1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย          จํานวน   1  ฉบับ 

2. ทะเบียนบาน  พรอมสําเนา                                                                          จํานวน   1  ฉบับ 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อและเลขบัญชี)   

   สําหรับกรณีท่ีผูขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร                                            จํานวน   1  ฉบับ 

4. หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)                                                 จํานวน   1   ฉบับ 

5. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)                       จํานวน   1   ฉบับ                        

6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบธรรม 

   สําหรับกรณีท่ีผูพิการเปนผูเยาว                                                                     จํานวน   1  ฉบับ 
 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท : 045-781528 

หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

http://www.kknontat.com/
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แบบคําขอรบัการสงเคราะห ์

ลาํดบัที่............./..............           วันที่...........เดอืน...........................พ.ศ. .............. 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล................................. 

 ด้วย..................................................เลขประจาํตวัประชาชน........................................ 

เกดิวันที่........เดอืน............................พ.ศ............ อายุ............ ปี มช่ืีออยู่ในทะเบยีนบ้านเลขที่...............

ถนน…..........................    ตรอก/ซอย............................. หมู่ที่.............. ตาํบล....................   อาํเภอ.....................    

จังหวัด..................   รหัสไปรษณย์ี...............  ขอแจ้งความประสงคข์อรับเงนิสงเคราะห์  เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส ์โดยขอให้

รายละเอยีดเพ่ิมเตมิ ดงันี้  

                      1. ที่พักอาศัย ( )  เป็นของตนเอง และมลัีกษณะ ( ) ชาํรดุทรดุโทรม ( ) ชาํรดุทรดุโทรมบางส่วน ( )  มั่นคง

ถาวร    ( )  เป็นของ...............................................เกี่ยวข้องเป็น.................................................... 

  2 . ที่พักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหลังที่ใกล้ที่สดุเป็นระทาง...........................สามารถเดนิทางได้ 

( )  สะดวก   ( )  ลาํบาก  เนื่องจาก .......................................................................... อยู่ห่างจากชุมชน/หมู่บ้านเป็น

ระยะทาง...................................สามารถเดนิทางได้ ( )  สะดวก   ( )  ลาํบาก  เนื่องจาก.............................................. 

อยู่ห่างจากหน่วยบริการของรัฐที่ใกล้ที่สดุเป็นระยะทาง................สามารถเดนิทางได้  ( )  สะดวก   ( )  ลาํบาก  

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

  3. การพักอาศัย ( )  อยู่เพียงลาํพัง  เนื่องจาก......................................มาประมาณ.......................... 

( )  พักอาศัยกบั ...................รวม .........คน เป็นผู้สามารถประกอบอาชีพได้จาํนวน.........คน มรีายได้รวม.........บาท/เดอืน   

ผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจาก............................................................................................................... 

   4. รายได้ – รายจ่าย  มรีายได้รวม................บาท/เดอืน  แหล่งที่มาของรายได้................................ 

นาํไปใช้จ่ายเป็นค่า............................................................................................................. 

บุคคลที่สามารถตดิต่อได้................................................................สถานที่ตดิต่อเลขที่.......................... 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมู่ที่.................ตาํบล.................................. 

อาํเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณย์ี............................................. 

โทรศัพท.์........................โทรสาร.........................................เกี่ยวข้องเป็น...........................................  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคาํที่ให้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ     

         ................................................  ผู้ให้ถ้อยคาํ 

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

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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หนงัสือแสดงความประสงคใ์นการรบัเงินสงเคราะห ์

                                                   เขยีนที่..........................................................    

 

   วันที่............เดอืน.......................พ.ศ. ............. 

    

เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล...................................... 

   ตามที่มกีารอนุมตัใิห้ข้าพเจ้า.................................................................เป็นผู้มีสทิธไิด้รับการสงเคราะห์

เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ.......................................................ลาํดบัที่...................นั้น 

  ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงคใ์นการรับเงินสงเคราะห์  ดงันี้  

             ( ) เป็นเงินสด 

                        ( ) โอนเข้าบญัชีเงนิฝากธนาคาร.............................สาขา................................. 

              เลขที่บญัชี..................................................................... 

 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดาํเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

    (...................................................) 
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แบบสํารวจผูปวยเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

คําช้ีแจง 
1. แบบสํารวจผูปวยเอดสเพ่ือใชในการสัมภาษณผูปวยเอดสทุกครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
2. ใหผูสัมภาษณกรอกขอมูลทุกขอใหตรงกับความเปนจริง 
3. ขอมูลจากการสัมภาษณจะนํามาประกอบผลและวิเคราะหเพ่ือใชเปนฐานขอมูลผูปวยเอดส 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 
 ท่ีตั้ง  หมู  5  ตําบลสามแยก  อําเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  35120 
 

สวนท่ี  2  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
 
1.  ชื่อผูปวยเอดส................................................นามสกุล............................................อายุ..............ป 
2.  เพศ 
    1.  ชาย 
    2.  หญิง 
3.   สถานภาพ 
    1.  โสด   
    2.  แตงงาน   
    3.  หยาราง,  หมาย 
4.    สถานท่ีอยู บานเลขท่ี................. ถนน.............................. หมูท่ี..............ตําบล............................................ 
       อําเภอ...............................................จังหวัด.................................................... 
5.    ระดับการศึกษา 
    1.  ไมไดเรียน 
    2.  ไดเรียน  (จบชั้นสูงสุด ระบุ)............................................................................ 
6.   ประสบการณการทํางาน 
 (1)  ............................................................................................................................................................. 
   (2)  ............................................................................................................................................................. 
 (3)  ............................................................................................................................................................. 
7.    ความรูความสามารถพิเศษ (เพ่ือเปนฐานขอมูลวิทยากร) 
 (1)  ............................................................................................................................................................. 
   (2)  ............................................................................................................................................................. 
 (3)  ............................................................................................................................................................. 
8.   รายไดของทานเปนอยางไร 
    1.  ไมมีได 
    2.  รายไดตอเดือน   จํานวน.............................................บาท 
  (ระบุแหลงท่ีมารายได)............................................................................................. 
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9.  บุตรผูปวยเอดส  จํานวน.......................คน (ถามี) 
 1)   ชื่อ.........................................นามสกุล........................................อายุ..........ป    อาชีพ......................... 
        ท่ีอยู.................................................................................................................... โทร. ....................... 
 2)   ชื่อ.........................................นามสกุล........................................อายุ..........ป    อาชีพ......................... 
        ท่ีอยู.................................................................................................................... โทร. ....................... 
 3)   ชื่อ.........................................นามสกุล........................................อายุ..........ป    อาชีพ......................... 
        ท่ีอยู.................................................................................................................... โทร. ....................... 
 4)   ชื่อ.........................................นามสกุล........................................อายุ..........ป    อาชีพ......................... 
        ท่ีอยู.................................................................................................................... โทร. ....................... 
 5)   ชื่อ.........................................นามสกุล........................................อายุ..........ป    อาชีพ......................... 
        ท่ีอยู.................................................................................................................... โทร. ....................... 
10.   ท่ีอยูของทาน 
    1.  ไมมีท่ีอยูอาศัย 
    2.  มีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง 
    3.  อาศัยอยูกับบุตร  คนท่ี..................... 

 4.  อาศัยอยูกับญาติพ่ีนอง (ระบุ) ............................................................ 
 

สวนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ  สุขภาพ การรับบริการและปญหาเกี่ยวกับผูปวยเอดส 
11.  สถานภาพของทานปจจุบัน 
    1.  ไมมีผูดูแล 
    2.  มีผูอุปการะดูแล (ระบุชื่อผูดูแล).................................................................................................. 
  ความสัมพันธ............................................................................................................................. 
12.  สุขภาพของทาน 
    1.  แข็งแรงดี 
    2.  ไมคอยแข็งแรง  หรือเจ็บปวยเล็กนอย 
    3.  มีโรคประจําตัว (ระบุ)................................................................................................................. 
 
13.   ปญหาท่ีเก่ียวกับตัวทานมีเรื่องใดบาง 
 1.  การมองเห็น      1.  ไมมี     2.  มี……………………………….. 
 2.  ความพิการ      1.  ไมมี     2.  มี……………………………….. 
 3.  ดื่มสุรา      1.  ไมมี     2.  มี……………………………….. 
 4.  สูบบุหรี ่      1.  ไมมี     2.  มี……………………………….. 
 5.  สิ่งเสพติดอ่ืนๆ     1.  ไมมี     2.  มี……………………………….. 
 6.  การพนัน      1.  ไมมี     2.  มี……………………………….. 
 7.  ฟน       1.  ไมมี     2.  มี……………………………….. 
   8.  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………….. 
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14.  การตรวจสุขภาพประจําปของทาน 
    1.  ไมมี 
    2.  มี  (ระบุวาไดตรวจอะไรบาง) 
  ผลการตรวจ …………………………………………………………………………………….. 
15.  ทานไดรับการบริการจากรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องใดบาง (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
    1.  เบี้ยยังชีพ 
    2   ตรวจสุขภาพประจําป 
    3.  บริการแพทยตรวจรักษาแพทย 

 4.  บริการดานสงเคราะหตางๆ ……………………………………………………………………. 
(ระบุ) …………………………………………………………………………………………… 

 5.  การจัดทัศนศึกษา/การทองเท่ียว 
 6.  การออกกําลังกาย 
 7.  การฝกอบรม/สัมนา 
 8.  สถานสงเคราะหคนชรา 
 9.  รดน้ําดําหัว (วันสงกรานต) 
 10.  อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………. 

16.  ทานมีความประสงคหรือตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสวัสดิการผูปวยเอดสในเรื่องอะไรบาง 
1. ………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………………………….… 
5. ……………………………………………………………………………………………………… 
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หนงัสือมอบอํานาจ  

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

 

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

    

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

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

ประชาชน......................................... อยูบานเลขท่ี.............ถนน........................ ตรอก/ซอย....................หมูท่ี.......... 

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

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

หนึ่งดังตอไปนี้  และใหถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําเองทุกประการ 

  ( ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส 

  ( ) แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 

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

             ( ) เปนเงินสด 

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

      เลขท่ีบัญชี......................................................................................... 

   ( ) แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพตอไป 

 

ลงชื่อ............................................................ผูมอบอํานาจ 

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

ลงชื่อ............................................................ผูรับมอบอํานาจ 

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

                                          ลงชื่อ............................................................พยาน 

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

                                          ลงชื่อ............................................................พยาน 

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

 

 

 

 

 

1.กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลสามแยก                            วันจันทร ถึง วันศุกร  

โทรศัพท: 045-781528             (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 
 
 

             ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจhาพนักงานทองถ่ิน โดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจ

พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 

วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม

อนุญาตไดภายในกําหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราว คราวละไมเกิน 45วัน แตตองมีหนังสือแจง

การขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้น

แลวแตกรณี 

 

  

 

 

1. ยื่นขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร พรอมเอกสาร               กองชาง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

2. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 

3. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาต   
    เคลื่อนยายอาคาร (น.1) 
4. พิจารณาอนุมัติ 

 

 

ใชระยะเวลา รวมไมเกิน 45 วัน 

งานท่ีใหบริการ                      การขออนุญาตเคล่ือนยายอาคาร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             กองชาง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

http://www.kknontat.com/
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1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย          จํานวน   1  ฉบับ 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล                                                                               จํานวน   1  ฉบับ 

3. โฉนดท่ีดินขนาดเทาตนฉบับ                                                                          จํานวน   1  ฉบับ 

4. หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)                                                 จํานวน   1   ฉบับ 

5. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)                       จํานวน   1   ฉบับ                        

6. หนังสือรับรองของวิศวกร                                                                             จํานวน   1  ฉบับ 

7. แผนผังบริเวณแบบแปลน                                                                             จํานวน   1  ฉบับ 

8. รายการคํานวณโครงสราง                                                                             จํานวน   1  ฉบับ 

9. หนังสือยินยอมของผูควบคุมงาน                                                                     จํานวน   1   ฉบับ 
 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท : 045-781528 

หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 

http://www.kknontat.com/
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลสามแยก                             วันจันทร ถึง วันศุกร  

โทรศัพท: 045-781528              (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528        ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 
 
 
 

             ผูใดจะกอสรางอาคาร ใหแจงตอพนักงานทองถ่ิน ตามมาตรา 39 ทวิ เม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลว เจา
พนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้น ภายใน
วันท่ีไดรับแจง ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขให
ถูกตอง ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาว  และภายใน 120 วัน นับแตวันท่ีไดออกใบแจงตามมาตรา 
39 ทวิ หรือนับแตวันท่ีเริ่มกอสรางอาคารตามท่ีไดแจงไว   หากเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบวาการกอสรางอาคารท่ี
ไดยื่นไวตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว   
 

 

  

 

 

1. ยื่นแจงการกอสราง                                              กองชาง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

2. เจาหนาท่ีพิจารณาเอกสาร             

3. ดําเนินการตรวจสอบสถานท่ีกอสราง 

4. แจงผลการพิจารณาใหผูยื่นทราบ 

 

 

ใชระยะเวลา รวมไมเกิน 3 วัน 

งานท่ีใหบริการ                      การแจงกอสรางอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

http://www.kknontat.com/
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1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย          จํานวน   1  ฉบับ 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล                                                                               จํานวน   1  ฉบับ 

3. โฉนดท่ีดินขนาดเทาตนฉบับ                                                                          จํานวน   1  ฉบับ 

4. ใบอนุญาตใหใชท่ีดิน                                                                                   จํานวน   1   ฉบับ 

5. หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)                                                 จํานวน   1   ฉบับ 

6. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)                       จํานวน   1   ฉบับ                        

7. หนังสือรับรองของวิศวกร                                                                             จํานวน   1  ฉบับ 

8. แผนผังบริเวณแบบแปลน                                                                             จํานวน   1  ฉบับ 

9. รายการคํานวณโครงสรางตามท่ี อปท.กําหนด                                                     จํานวน   1  ฉบับ 

10. หนังสือยินยอมของผูควบคุมงาน                                                                    จํานวน   1   ฉบับ 
 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท : 045-781528 

หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 

http://www.kknontat.com/
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองชาง   องคการบริหารสวนตําบลสามแยก                             วันจันทร ถึง วันศุกร  

โทรศัพท: 045-781528               (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 
 
 

              ผูใดจะรื้อถอนอาคาร ท่ีมีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูง

ของอาคาร และอาคารท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวา 2เ มตร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถ่ิน ก็ได โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามมาตรา 39 ทวิ เม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลว เจา

พนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายใน

วันท่ีไดรับแจง ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตอง

หรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการ แกไขให

ถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาว และภายใน 120 วัน นับแตวันท่ีไดออกใบรับ

แจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันท่ีเริ่มการรื้อถอนอาคารตามท่ีไดแจงไว ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวา

การรื้อถอนอาคารท่ีไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ี

ไดยื่นไวตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออก

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 

39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 

 

  

 

 

1. ยื่นแจงการกอสราง                                                      กองชาง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

2. เจาหนาท่ีพิจารณาเอกสาร             

3.  แจงผลการพิจารณาใหผูยื่นทราบ 

 

งานท่ีใหบริการ                      การแจงรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             กองชาง องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

http://www.kknontat.com/
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ใชระยะเวลา รวมไมเกิน 3 วัน 

 

 

 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย          จํานวน   1  ฉบับ 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล                                                                               จํานวน   1  ฉบับ 

3. โฉนดท่ีดินขนาดเทาตนฉบับ                                                                          จํานวน   1  ฉบับ 

4. ใบอนุญาตใหใชท่ีดิน                                                                                   จํานวน   1   ฉบับ 

5. หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)                                                 จํานวน   1   ฉบับ 

6. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)                       จํานวน   1   ฉบับ                        

7. หนังสือรับรองของวิศวกร                                                                             จํานวน   1  ฉบับ 

8. แบบการแจงรื้อถอนอาคาร                                                                            จํานวน   1  ฉบับ 

9. หนังสือยินยอมของผูควบคุมงาน                                                                     จํานวน   1   ฉบับ 
 

 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองชาง   องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท : 045-781528 

หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 

http://www.kknontat.com/
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองชาง   องคการบริหารสวนตําบลสามแยก                                วันจันทร ถึง วันศุกร  

โทรศัพท: 045-781528               (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528            ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 
 
 

1. ผูรอง คือ ผูท่ีมีความประสงคจะแจงการรื้นบาน หรือแจงบานถูกทําลาย 

2. ระยะเวลาการแจง ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีมีการรื้อถอน หรือบานถูกทําลาย 

3. เง่ือนไข 

       (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี

รายการขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน

แวดลอม และพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน 

       (2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ขอกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ 

ตองดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือตองสงให

สํานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัด เพ่ือสงใหสํานักทะเบียน

กลาง เพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 

 

  

 

 

1. เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น            กองชาง   องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

    ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 
2. นายทะเบียนพิจารณา รับแจง/ไมรับแจง และแจงผลการพิจารณา 
 

 

ใชระยะเวลา รวมไมเกิน 3 วัน 

งานท่ีใหบริการ                      การแจงรื้อถอนบาน หรือบานถูกทําลาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

http://www.kknontat.com/
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1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย          จํานวน   1  ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบาน                                                                                    จํานวน   1  ฉบับ 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองชาง   องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท : 045-781528 

หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

 

 

                                             

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 

http://www.kknontat.com/
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลสามแยก                               วันจนัทร ถึง วันศุกร  

โทรศัพท: 045-781528              (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 045-781528         ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.3yaek.go.th 
 
 

     1. การขุดดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวน ดังนี้ 
         1.1 การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช 
              บังคับ ไดแก 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึน ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน 
                  ราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
              7) ทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณี 
                  องคการบริหารสวนทองถ่ินซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2 การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะ

ทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตร หรือมีความ

ลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการ

กระทําท่ีขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    

     2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 

 เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วัน 

นับแตวันท่ีไดรับแจง ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7 วัน นับแต

วันท่ีมีการแจง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไข ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี

อํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผล กรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง 

งานท่ีใหบริการ                      การแจงขุดดิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

http://www.kknontat.com/
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1. ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุดดิน ตามท่ีกําหนด                        กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลสามแยก   

    ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบขอมูล 
2. เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกตอง) 
3. เจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจง และแจงใหผูแจงมารับใบรับแจง 
 
 

 

ใชระยะเวลา รวมไมเกิน 3 วัน 

 

 

 

 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย          จํานวน   1  ฉบับ 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล                                                                               จํานวน   1  ฉบับ 

3. โฉนดท่ีดินขนาดเทาตนฉบับ พรอมลงนามรับรองสําเนา                                          จํานวน   1  ฉบับ 

4. แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะขุดดิน                                                                   จํานวน   1   ฉบับ 

5. หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)                                                 จํานวน   1   ฉบับ 

6. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ(กรณีมอบใหดําเนินการแทน)                       จํานวน   1   ฉบับ                        

7. หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน                                                                      จํานวน   1  ฉบับ 

8. รายการคํานวณการขุดดิน                                                                             จํานวน   1  ฉบับ 

9. ชื่อผูควบคุมงาน                                                                                         จํานวน   1   ฉบับ 

 
 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองชาง   องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โทรศัพท : 045-781528 

หรือ เว็บไซต : www.3yaek.go.th 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

http://www.kknontat.com/
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

 

เรื่อง คูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558 

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

 ดวยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี  22  มกราคม  2558  ตามมาตรา 7 ไดกําหนดให ในกรณีท่ีมีกฎหมาย

กําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซ่ึงอยางนอยจะตอง

ประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ  และข้ันตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   

และรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และใหนําคูมือประชาชน ปดประกาศไว  

ณ  สถานท่ียื่นคําขอ พรอมเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

        เพ่ือใหการดําเนินการ เปนไปตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบล

สามแยก จึงไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนข้ึน เพ่ือประกาศใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบโดยท่ัวกัน ดังรายละเอียด

แนบทายประกาศนี้   

          
                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  15   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

                            ลงชื่อ    
                                           (  นายชัชชัย  พันธสวสัดิ์ ) 

                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลสามแยก 
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