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ค าน า 
 

 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7  
ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชน...” โดยมีเป้าหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน 
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ  

 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดท าคู่มือส าหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดทิพรส จึงได้จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชนขององค์การบริการส่วนต าบลลาดทิพรส” ขึ้นเพ่ือให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 

       วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.256
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1. ที่มา 
  เนื่องด้วยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต
ด าเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลาเอกสารและ
หลักฐานที่จ าเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้าง
ภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดจ าความสามารถในการประกอบธุระของประเทศในเวที
การค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ...... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ใช้
อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อสภานิติบัญญัติแห่งพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในประชุม ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  20 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ได้น าร่างพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. . . . . ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระ
ปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ดังนี้ 
  มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้
อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี)ใน
การยื่นค าขอพร้อมกับค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าค าขอด้วยตนเองก็
ได ้
  มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่น
ค าขอ และเผยแพร่ทางสื่อเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ จัดส าเนาให้ 
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 
  มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา 7 ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  2.1 เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน 
  2.2 เพ่ือให้การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อนึ่ง แนวทางการ
จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนนี้  เป็นแนวทางพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนเป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
และหากสามารถบรรจุเจตนารมณ์ตามท่ีกฎหมายบัญญัติแล้วหน่วยงานสามารถเพ่ิมเติมประเด็นที่สอดคล้องกับระบบ
การให้บริการของหน่วยงานได้ตามความเหมาะสมเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 
 
3. ค าจ ากัดความ  
  “การให้บริการประชาชน” หมายถึง การด าเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ จน
แล้วเสร็จตามค าขอ และการยื่นค าขอนี้เป็นการยื่นค าขอตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดให้ผู้บริการต้องยื่นค าขอก่อนด าเนินการใด ได้แก่ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน 
การข้ึนทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการใช้อาชญาบัตร 
  “ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการ
จากหน่วยงานของรัฐ 
  “หน่วยงานของรัฐ”  ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ 
 
4. แนวคิดและหลักการ 
  แนวคิดและหลักการของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้น าหลักการของการของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีมาเป็นหลักการส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การ
สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้
ประชาชนทราบ เพ่ือเป้าหมายอันเป็นหัวใจส าคัญ คือการอ านวยความสะดวกของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
  
หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ 3 ประเภท ประกอบด้วย 
1.) องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ ตัวอย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคระกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น 
2.) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล (เครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ) 
3.) หน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐหรือเป็นเครื่องมือของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ ได้แก่ สภาวิชาชีพ สถาบันภายใต้มูลนิธิ
ซึ่งอยู่ในก ากับหรือเป็นเครื่องมือของส่วนราชการ นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
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            4.1 ความหมายของคู่มือส าหรับประชาชน 
 เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ

ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

4.2 ขอบเขตการด าเนินงาน  
หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาต จด

ทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะด าเนินการใดๆ ต้องจัดท าคู่มือประชาชน 
4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

การจัดคู่มือส าหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาค่าใช้จ่าย  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ 
2.) เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
3.) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
4.) เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

4.4 เป้าหมายของการจัดท าคู่มือเพื่อประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส มีงานบริการที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้

ประชาชนต้องมายื่นค าขออนุญาตก่อนด าเนินการใดมีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนและน าไปใช้ในการให้บริการ
ประชาชน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทพิรส 
  
  
  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส ก าหนดส่วนราชการ ดังนี้ 
  1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. กองคลัง 
  3. กองช่าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรสมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์เจริญ 
 
ภารกิจงานส านักงานปลัด 
  1. งานบริหารทั่วไป 
  2. งานนโยบายและแผน 
  3. งานกฎหมายและคดี 
  4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  6. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ภารกิจงานกองคลัง 
  1. งานการเงิน 
  2. งานบัญชี 
  3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
ภารกิจงานกองช่าง 
  1. งานก่อสร้าง 
  2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  3. งานประสานสาธารณูปโภค 
  4. งานผังเมือง 
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คู ่มือส าหรับประชาชน 
**************************************************************************************  

งานที่ให้บริการ  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 
      

 ขอบเขตการให้บริการ     
     
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
 
1. งานพัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส  
โทรศัพท์ : 086-4458396     
เว็บไซต์ : https://www.ladtipparot.go.th/  
 

 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
รับแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  

 
 หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

 
1.  ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต้องมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดย

สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 
3. กรณีท่ีผู้ปวยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าร้องด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมา

ด าเนินการแทนได้  
 
*******************************************************************************************************
** 

 ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
 

1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน  
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร , คุณสมบัติ  
3. เสนอคณะผู้บริหาร 

 
 ระยะเวลา 
- รวมระยะเวลาด าเนินการ 15 วัน ดังนี้ 

1. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ หรือ ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ จ านวน 45 นาท ี

2. ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติจ านวน 15 นาท ี
3. ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการสงเคราะห์ไม่เกิน 5 วัน นบัจากได้รับค าขอ 

https://www.ladtipparot.go.th/
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4. จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาไม่เกิน 2 วัน 
นับจากการออกตรวจสภาพความเป็นอยู่ 

5. พิจารณาอนุมัติไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นค าขอ 
 

 รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน   1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วยเอดส์  จ านวน   1 ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์    จ านวน   1 ฉบับ 

 
 ค่าธรรมเนียม 

 
- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  

 
 
 การรับเรื่องร ้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ ที่ งานพัฒนาชุมชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส โทรศัพท์ : 086-4458396  หรือเว็บไซต์ : 
https://www.ladtipparot.go.th
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ตัวอย ่างแบบฟอร ์ม 

 
 

แบบค าขอรับการสงเคราะห ์  
 
ล าดับที่............./.............. วันที่...........เดือน...........................พ.ศ…................ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล....................................................  

ด้วย....................................................................เลขประจ าตัวประชาชน..........................................................  
เกิดวันที่...............เดือน...................................พ.ศ..............อายุ.....................ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่............... 
.ถนน…................................ตรอก/ซอย................................หมู่ที.่.............ต าบล..........................อ าเภอ....................... 
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์…......................... 
ขอแจ้งความประสงค ขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์โดยขอให้รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้  
 1. ที่พักอาศัย (  ) เป็นของตนเอง และมีลักษณะ (  ) ช ารุดทรุดโทรม (  ) ช ารุดทรุดโทรมบางส่วน      
( ) มั่นคงถาวร  (  ) เป็นของ...............................................เกี่ยวข้องเป็น…................................................... 

2 . ที่พักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดเป็นระทาง..............................สามารถเดินทางได้  
(  ) สะดวก (  ) ล าบาก เนื่องจาก .......................................................................... อยู่ห่างจากชุมชน/หมู่บ้านเป็น
ระยะทาง....................................สามารถเดินทางได้ (  ) สะดวก  (  ) ล าบาก เนื่องจาก
...............................................................................................  
อยู่ห่างจากหน่วยบริการของรัฐที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทาง......................สามารถเดินทางได้  (  ) สะดวก  (  ) ล าบาก 
เนื่องจาก ...................................................................................................   

3. การพักอาศัย (  ) อยู่เพียงล าพัง เนื่องจาก........................................มาประมาณ...........................  
(  ) พักอาศัยกับ..........................รวม…............คน เป็นผู้สามารถประกอบอาชีพได้ จ านวน.............คน มีรายได รวม
.........บาท/เดือนผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจาก
...............................................................................................................   

4. รายได้ – รายจ่าย มีรายได้รวม........................บาท/เดือน แหล่งที่มาของรายได้ 
................................  

น าไปใช้จ่ายเป็นค่า.............................................................................................................   
บุคคลที่สามารถติดต่อได้.......................................................................สถานที่ติดต่อเลขท่ี...........................  
ถนน.......................................ตรอก/ซอย........................................หมู่ที.่................ต าบล....................................... .. 
อ าเภอ........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.............................................  
โทรศัพท์ ...........................................โทรสาร.........................................เกี่ยวข้องเป็น............................................  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยค าที่ให้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       ……………………………………………………….ผู้ให้ถ้อยค า 

(..............................................................)
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หนังสือแสดงความประสงค ์ในการรับเงินสงเคราะห ์  

 
เขียนที่............................................................... 

 
วันที่….........เดือน.........................พ.ศ…............. 

 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล.............................................  

ตามท่ีมีการอนุมัติใหข้าพเจ้า......................................................เป็นผูมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เงิน  
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ............................................................ล าดับที่......................นั้น 

ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์  ดังนี้ 
(  ) เป็นเงินสด  
(  ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.....................................................สาขา.................................... 

เลขที่บัญชี..............................................................................  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(...................................................)
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หนังสือมอบอ านาจ 
 

เขียนที่............................................................ 
 
 

วันที่............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส  

ข้าพเจ้า..................................................ขอมอบอ านาจให้...........................................เลขประจ าตัว 
 
ประชาชน............................................อยู่บ้านเลขท่ี.............ถนน........................ตรอก/ซอย....................หมู่ที่........... 
 
ต าบล……………………….…….. อ าเภอ …………............…… จังหวัด ……….………..………… รหัสไปรษณีย์ ……..………….. 
โทรศัพท ................................โทรสาร......................... เกี่ยวพันเป็น..................................เป็นผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนข้าพเจ้าในกิจการใดกิจการหนึ่งดังต่อไปนี้และให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระท าเองทุกประการ 

(  ) แจ้งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
(  ) แจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์  
โดยให้จ่ายให้แก่...................................................................................................  
(  ) เป็นเงินสด  
(  ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................................สาขา.......................................  

เลขที่บัญชี.........................................................................................  
(  ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพต่อไป 

 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอ านาจ  
(...........................................................) 

 
ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบอ านาจ  

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

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

 
 

ลงชื่อ............................................................พยาน  
(...........................................................) 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
*************************************************************************************** 
งานที่ให้บริการ  การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 
 
 ขอบเขตการให้บริการ     
     
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
1. งานพัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส  วันจันทร ถึง วันศุกร์  
โทรศัพท์ : 086-4458396      (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
เว็บไซต์ : https://www.ladtipparot.go.th/   ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
        รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู สูงอายุรายใหม่  
        เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 
        เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 
 
********************************************************************************************************* 

 
 หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

1. สัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส (ตามทะเบียนบ้าน) 
3. เป็นผู้ที่มีอายุ60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปี บริบูรณ์และต้องเกิดก่อน 1 กันยายน) 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น 

ผู้รับเงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
5. กรณีท่ีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องขอได้โดยให้ผู้รับมอบ 

อ านาจติดต่อที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรสพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
 
 ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
   

1. ผู้สูงอายุยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ  
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  

เสนอคณะผู้บริหาร  

https://www.ladtipparot.go.th/


 ระยะเวลา 
- ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 นาท ี

 
1. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอพร้อมเอกสาร

หลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ จ านวน 20 นาท ี
2. ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียน ให้ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ านาจ   จ านวน 10 

นาท ี
 
 รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
     

1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  จ านวน 1  ฉบับ  พร้อม
ส าเนา 

2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)    

 ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร   จ านวน 1  ฉบับ 
       
 ค่าธรรมเนียม     

- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 การรับเรื่องร ้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ ที่ งานพัฒนาชุมชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส โทรศัพท์ : 086-4458396  หรือเว็บไซต์ : https://www.ladtipparot.go.th 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
*************************************************************************************** 
 
งานที่ให้บริการ  การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 
     
 ขอบเขตการให้บริการ    
    
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 
1. งานพัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส  
โทรศัพท์ : 086-4458396     
เว็บไซต์ : https://www.ladtipparot.go.th/  
 
 

 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
รับลงทะเบียนผู พิการรายใหม่  
 

 
 หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส (ตามทะเบียนบ้าน) 
3. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
5. กรณีท่ีผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้มอบอ านาจให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าร้องขอแทน         

แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
 
********************************************************************************************************* 
 
 ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
    

1. ผู้พิการยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้พิการ 
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร, คุณสมบัติ  
3. เสนอคณะผู บริหาร  

 
 ระยะเวลา 
 
- ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 นาท ี

 
1. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอพร้อมเอกสาร 

หลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ จ านวน 20 นาท ี
2. ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน จ านวน 10 นาท ี

https://www.ladtipparot.go.th/
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 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้     
      

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ  จ านวน   1   ชุด 
2. ใบรับรองความพิการจากแพทย์       จ านวน  1   ชุด 
3. รูปถ่ายผู้พิการ 1 นิ้ว       จ านวน  2   รูป 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล  จ านวน  1   ชุด 
5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)    

ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร   จ านวน  1  ฉบับ 
 
 ค่าธรรมเนียม 
- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

 
 
 การรับเรื่องร ้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ ที่ งานพัฒนาชุมชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส โทรศัพท์ : 086-4458396  หรือ เว็บไซต์ 
:https://www.ladtipparot.go.th
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
*******************************************************************************************************
*** 
 
งานที่ให้บริการ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน    

ท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเด็กปฐมวัย 2 ขวบ – 4 ขวบ) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 
 
 ขอบเขตการให ้บริการ 
    
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ   

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส,  วันจันทร์ ถึง วัน ศุกร ์
เบอร์โทรศัพท์ : 083-8130748 (นางบัวผัน  ขุนศรี)   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์เจริญ     ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7085810 (นางสาวรัชนี  มุขยรัตนพงศ์)  ภาคเรียนที่ 1  ระหว่าเดือนมีนาคม 
– เว็บไซต์ : https://www.ladtipparot.go.th/   เมษายนของทุกปี 

  ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 
ของทุกปี 

 
 หลักเกณฑ์วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

1.  เด็กท่ีสมัครต้องมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 
2. เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 2 ปี และไม่เกิน 4 ปี บริบูรณ์แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน  

- ภาคเรียนที่ 1 นับถึงวันที1่6 พฤษภาคม ของทุกปี  
- ภาคเรียนที่ 2 นับถึงวันที3่1 ตุลาคม ของทุกปี  

3.  เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืน ๆ ที่จะท าให้เป็น
อุปสรรค ต่อการเรียน 
 
******************************************************************************************************* 
 ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
 
ขั้นตอน    

1. ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพ่ือส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ที่องค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  
 2. เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตได้พิจารณา      
ระยะเวลา   

- ระยะเวลาด าเนินการรวม 8 วัน ดังนี้ 

https://www.ladtipparot.go.th/
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1.ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพ่ือส่งเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด จ านวน 1 วัน  

2. พิจารณารับเด็กเข้าเรียน จ านวน 7 วัน 
 เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช     

1.  สูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร     จ านวน   1 ฉบับ 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง  จ านวน   1 ฉบับ 
3.  ส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง    จ านวน   1 ฉบับ 
4.  ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ)   จ านวน   1 ฉบับ 
5.  สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก (หน้าวัคซีน)   จ านวน   1 ฉบับ 

 
 ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัย 2 ขวบ – 4 ขวบ) 

 
 การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ ที่  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์เจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส เบอร์โทรศัพท์ : 

083-8130748 (นางบัวผัน  ขุนศรี) , 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส เบอร์โทรศัพท์ : 
084-7085810 (นางสาวรัชนี  มุขยรัตนพงศ์) หรือ เว็บไซต์ : https://www.ladtipparot.go.th/
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 ตัวอย ่างแบบฟอร ์ม 
  
 
 

 



~ 20 ~ 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
************************************************************** 
 งานที่ให้บริการ การช าระภาษีป้าย   
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 
       
 ขอบเขตการให้บริการ      
     
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ    

1. กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส  วันจันทร์ ถึง วัน ศุกร์ 
โทรศัพท์ : 086-4458396     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก าหนด) 
เว็บไซต์ : https://www.ladtipparot.go.th/  ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

    ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 
                ช่วงพักเท่ียงของวันท าการปกติเวลา 12.00 – 13.00 น. 
 
 หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 
          ป้าย  หมายความว่า  
ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหา รายได้หรือโฆษณา
การค้า หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้  ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่
เขียน แกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืนให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสีย เป็นรายปี ยกเว้นป้าย
ที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นราย
งวดงวดละสามเดือนของปีโดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี 
 
 

****************************************************************************************************** 
 ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
 
ขั้นตอน   
   

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ  
2. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.4 และ ผ.ท. 5 
3. ค านวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย 
4. แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 
5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

ระยะเวลา 
- รวมระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต 31 วัน ดังนี ้
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1. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)เพ่ือใหพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน จ านวน 1 วัน 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)และ
แจ้งการประเมินภาษีจ านวน 15 วัน 

3. เจ้าของป้ายช าระภาษีจ านวน 15 วัน 
 
หมายเหตุ   หลังจากยื่นแบบการแจ้งการประเมินภาษีต้องด าเนินการช าระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้ง

การประเมิน 
 
 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้    

1. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7) จ านวน 1 ฉบับ 
 
 ค่าธรรมเนียม 

อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้ 
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 

1. อักษรไทยล้วน 3 บาท 
2. อักษรไทยเป็นกับอักษรต่างปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 20  บาท 
3. ป้ายดังต่อไปนี้ 

ก. ไม่มีอักษรไทย 40 บาท 
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 40 บาท 

4. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้ายข้อความภาพหรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายไดเสียภาษีป้ายแล้ว 
อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะ
เงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 

5. ป้ายใดต่ ากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท 
หมายเหตุ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้ายในเวลาที่ก าหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 
เว้นแต่ มายื่นแบบก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบให้เสียเพ่ิมร้อยละห้า 

2. ยื่นแบบแสดงรายการป้ายไม่ถูกต้องท าให้เสียภาษีป้ายต่ ากว่าที่ควรเป็นต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของ
ภาษีท่ีต้องประเมินเพิ่มเว้นแต่เจ้าของป้ายมาแก้ไขรายการเองก่อนเจ้าหน้าที่จะแจ้งการประเมิน 

3. ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาเสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 
เศษของเดือน ให้นับเป็นหนึ่งเดือน แต่ไม่ให้น าเอาเงินเพ่ิมตามข้อ 1.และ2.ข้างต้นมาค านวณเงินเพ่ิม
ซ้ า 

 
การรับเรื่องร ้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ ที่ กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดทิพรส โทรศัพท์ : 086-4458396  หรือ เว็บไซต์ : https://www.ladtipparot.go.th/
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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คูม่ือส าหรับประชาชน  
   

****************************************************************************************
   
งานทีใ่ห ้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย ์ 

หน ่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 
 
 ขอบเขตการให ้บริการ 
    
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ    

1. กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส  วันจันทร์ ถึง วัน ศุกร์ 
โทรศัพท์ : 086-4458396     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
เว็บไซต์ : https://www.ladtipparot.go.th/  ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

        
 หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

 
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์คือบุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคน(ห้างหุ่นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคลรวมทั้ง 

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชย์ 
กิจตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
 
**********************************************************************************************************  
 
ขั้นตอนและระยะการให ้บริการ 
 
 

ขั้นตอน     
 การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ  
1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน  
2. เจ้าหน้าที่/ นายทะเบียนตรวจค าขอ และหลักฐานต่าง ๆ  
3. ผู้ประกอบการรับใบส าคัญทะเบียนพาณิชย์ และช าระค่าธรรมเนียม  

 
ระยะเวลา 
 ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน

https://www.ladtipparot.go.th/
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 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้        

เอกสารประกอบการยื่น    
 1)   ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จ านวน 1  ฉบับ 
 2)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ จ านวน 1 ฉบับ 
 3)   ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ จ านวน 1 ฉบับ 
 4)   กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้    

      •   หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่ จ านวน 1 ฉบับ 
      •   ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน    

หรือส าเนาสัญญาเช่า จ านวน 1 ฉบับ 
     •   แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชย์กิจและสถานที่ส าคัญ    

บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป จ านวน 1 ฉบับ 
5)   กรณีมอบอ านาจหนังสือมอบอ านาจส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    

และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ จ านวน 1 ฉบับ  
6)  กรณีประกอบพาณิชย์กิจการขายหรือให้เช่าแผนซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์ แผนวีดีทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดี

ทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ เป็นผู้จ าหน่าย
หรือให้เช่าสินค้า ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า  

7)  กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชย์กิจให้น าใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย 
• กรอกค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์   
• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 
• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย จัดท าใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จ

ขั้นตอน 
 

 ค่าธรรมเนียม 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
1 ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 
2 ค าขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 20 
3 ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ 20 
4 ค าร้องขอรับใบแทน 30 
5 ค าร้องขอรับรองส าเนา 30 

 
การรับเรื่องร ้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ ที่ กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดทิพรส โทรศัพท์ : 086-4458396  หรือ เว็บไซต์ : https://www.ladtipparot.go.th/
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 
แบบ ทพ. 
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แบบ ทพ
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คู่มือส าหรับประชาชน  
 

 
งานที่ให้บริการ  การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส  
 

-  ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท ์: 086-4458396     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
เว็บไซต์ https://www.ladtipparot.go.th/   ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

 
-  หลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 ผูใดประสงค์จะกอสรางอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39ทวิ ได้ด าเนินการแจ้งให้แล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งแบบที่เจ้า
พนักงานท้อถิ่นแก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้ แจ้งได้แจ้งข้อมูล
หรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้ง
มาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่
วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
รายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อ
ทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว   
 
-  ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน 

1. ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง 
2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
ระยะเวลา 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน แยกเป็น 

1. ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง  ระยะเวลา  1  วัน 
2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง  ระยะเวลา  2  วัน 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ ระยะเวลา 7  วัน 

https://www.ladtipparot.go.th/


 

 

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ  ระยะเวลา  35  วัน 
 
-  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน  (กรณีบุคคลธรรมดา)      จ านวน    1    ฉบับ 
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล   (กรณีนิติบุคคล)       จ านวน    1    ชุด 
 

- เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด
และกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร) 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน 

ฉบับจริง  0  ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร) 

3) 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดิน
แนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร) 

4) 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาทพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร) 

5) 

บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน 
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง  0  ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร) 

6) 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตที่ดิน) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร) 

7) หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต - (เอกสารในส่วน



 

 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
หมายเหตุ 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิ
สถาปนิก) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

ของผู้ออกแบบ) 

8) 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

9) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

10) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุม
งาน) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

11) 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

12) 

รายการค านวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้ค านวณ
พร้อมลงนามทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีต้องมีการค านวณให้
อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนักความต้านทานความคงทน
ของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการค านวณการออกแบบโครงสร้าง 

ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

13) 
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 

- (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 



 

 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
หมายเหตุ 

173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคง
แข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้
ค านวณและผู้ขออนุญาตลงนาม 

ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

14) 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 
2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีต
หุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขอ
อนุญาต 

ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

15) 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)) 

16) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารทีต่้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 
 

 

 

 

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

18) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วน



 

 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
หมายเหตุ 

ของผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)) 

 
-   ค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียม  20 บาท 
 
-   การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ กองช่าง    องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดทิพรส  โทรศัพท์ : 086-4458396 เวบ็ไซต์ https://www.ladtipparot.go.th/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือส าหรับประชาชน  
****************************************************************************************************** 
งานที่ให ้บริการ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
หน ่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 
 
 ขอบเขตการให ้บริการ     
   
สถานท ี่ / ช ่องทางการใหบ้ริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ   
 1. กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
 โทรศัพท์ : 086-4458396   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
 เว็บไซต https://www.ladtipparot.go.th/  ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.        
 
******************************************************************************************************** 
 
 หลักเกณฑ ์ วิธีการ และเง ื่อนไขในการย ื่นค าขอ 
 

ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตปรกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันโดยใบอนุญาต 
ประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น การต่ออายุใบอนุญาตให้ ยื่นค าขอตามแบบ พร้อมเอกสาร 
หลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนภายใน 60 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่           
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ส าเนาโฉนดที่ดิน 
4. ส าเนาทะเบียนพาณิชย์  
5. ส าเนาหนังสือกรมธุรกิจพลังงาน 

 
ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่

เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและออกใบขอ
อนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันนับแต่ที่ได้รับแจ้ง 

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการ 
แจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่ แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งความวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล 

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ ผู้แจ้ง
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

https://www.ladtipparot.go.th/


 

 

 ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ  
     
 ขั้นตอน     
  1. เขียนค าขออนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน    

2. เขียนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
3. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
5. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
6 .ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน   

ระยะเวลา 
 
รวมระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วัน แยกเป็น 

1. ขั้นตอนในการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน ระยะเวลา 1 วัน  
2.ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ในการพิจารณาใบรับแจ้งประกอบกิจการ

ประเภทที่2 ระยะเวลา 3 วัน 
3. ขั้นตอนในการออกใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ระยะเวลา 1 วัน 

 
      
 เอกสารหรือหลักฐานท ี่ต ้องใช ้     

      
 1. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับแจ้ง   จ านวน 2 ฉบับ 

2. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้แจ้ง   จ านวน 2 ฉบับ 
3. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีมอบให้บุคคลอ่ืนแจ้งแทน)   จ านวน 2 ฉบับ 
4.  ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)  จ านวน 2  ฉบับ 
5.  ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช้เจ้าของที่ดิน) จ านวน 2  ฉบับ 
6.  หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีบุคคลอ่ืนไม่ใช้เจ้าของที่ดิน)   จ านวน 2  ฉบับ 

       
 ค ่าธรรมเนียม 

 ไม่มีค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน   
 การรับเร ื่องร ้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อรองเรียนได้ที่ กองช่าง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดทิพรส โทรศัพท์ : 086-4458396 หรือ เว็บไซต์ : https://www.ladtipparot.go.th 
 

 

 

 



 

 

คู่มือส าหรับประชาชน  
 

 
งานที่ให้บริการ  การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส  
 

-  ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
2. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์ : 086-4458396     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
เว็บไซต์ https://www.ladtipparot.go.th/   ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

 
-  หลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร 
(ตามมาตรา 22) ใหใชไดตามระยะเวลาที่ก าหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงค    จะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นค าขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นค าขอดังกลาวแลวใหด าเนินการ ตอไปไดจนกวาเจา
พนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
 
-  ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน 

5. ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสาร 
6. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาต 
7. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุใบอนุญาต

ทราบ (น.1) 
 

ระยะเวลา 
รวมระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วัน แยกเป็น 
 1. ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสาร  ระยะเวลา 1 วัน 
 2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาต  ระยะเวลา 2 วัน 
 3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบ (น.1)  ระยะเวลา 2 วัน 
 
-  เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน  (กรณีบุคคลธรรมดา)      จ านวน    1    ฉบับ 
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)       จ านวน    1    ชุด 

 

https://www.ladtipparot.go.th/


 

 

 
- เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารรื้อถอน
อาคารเคลื่อนย้ายอาคารดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถและ
ทางเข้าออกของรถเพ่ือการยื่น (แบบข. 5)  
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- - 

2 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้วแต่
กรณี 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- - 

3 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)  
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- - 

4) 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- - 

 
-   ค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียม  20 บาท 
 
-   การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ กองช่าง    องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดทิพรส  โทรศัพท์ : 086-4458396 เวบ็ไซต์ https://www.ladtipparot.go.th/ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 

 

 งานที่ให้บริการ การแจ้งขุดดิน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 

 
 -ขอบเขตการให้บริการ 

 สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ       ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
1. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
โทรศัพท์ : 086-4458396       (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
เว็บไซต์ https://www.ladtipparot.go.th/    ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

 
 -หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
  

1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้  
1.1 การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน

ใช้บังคับได้แก่  
1) เทศบาล  
2) กรุงเทพมหานคร  
3) เมืองพัทยา  
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนด

ราชกิจจานุเบกษา  
5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  (ใช้กับกรณี

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)  
1.2 การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ

ประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3 เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร
หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่
เป็นการกระท าท่ีขัดหรือแย้งกบัพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้ง ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไข ให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้

https://www.ladtipparot.go.th/


 

 

แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
-ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน  
1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดินตามที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล  
2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกต้อง)  
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง  

ระยะเวลา  
ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วัน แยกเป็น  
1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดินตามที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล  ระยะเวลา 

1 วัน  
2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกต้อง) ระยะเวลา 5 วัน  
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง ระยะเวลา 1 วัน  

 
-เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้  

1. บัตรประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) จานวน 1 ฉบับ  
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จานวน 1 ชุด 

-เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะด าเนินการขุดดิน  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด  

-  -  

2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด  

-  -  

3) แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด  

-  -  

4) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า  
ฉบับจริง 0 ชุด  
สาเนา 1 ชุด  

-  (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เ จ้ า ข อ ง ที่ ดิ น ต้ อ ง มี
หนั งสื อยิ นยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน) 



 

 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
หมายเหตุ 

5)  หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการขุดดิน  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด  

-  -  

6)  หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด  

-  -  

7)  รายการค านวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณการขุด
ดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน๓เมตรหรือพ้ืนที่
ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตรต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรกรณีการขุด
ดินที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด  

-  -  

8)  รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับวัดการเคลื่อนตัว
ของดิน  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด  

-  (กรณีการขุดดินลึก
เกิน 20 เมตร)  

9)  ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตรหรือมี
พ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพ้ืนที่ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด
ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด 

   

 
-ค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม 500บาท  
 
-การรับเรื่องร้องเรียน  

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดทิพรส โทรศัพท์ : 086-4458396 เว็บไซต์https://www.ladtipparot.go.th/ 

 



 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 

 

 งานที่ให้บริการ การแจ้งขุดดิน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส 

 
 -ขอบเขตการให้บริการ 

 สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ       ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
1. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
โทรศัพท์ : 086-4458396         (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
เว็บไซต์ https://www.ladtipparot.go.th/        ตั้งแต ่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

 
 -หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้  
1.1 การดาเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถม

ดินใช้บังคับได้แก่  
1) เทศบาล  
2) กรุงเทพมหานคร  
3) เมืองพัทยา  
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับ

กรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)  
1.2 การดาเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ

ประสงค์จะทาการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพ้ืนที่เกิน 2,000 
ตารางเมตรหรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่
เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  

2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้ง
ได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่ 

https://www.ladtipparot.go.th/


 

 

ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
-ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน  
1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดินตามท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบข้อมูล  
2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกต้อง)  
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง  

ระยะเวลา  
ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน แยกเป็น  
1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดินตามท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล ระยะเวลา 

1 วัน  
2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกต้อง) ระยะเวลา 5 วัน  
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง ระยะเวลา 1 วัน  

 
-เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้  

1. บัตรประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) จานวน 1 ฉบับ  
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จานวน 1 ชุด 

 

-เอกสารอ่ืน ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
หมายเหตุ 

1)  แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะดาเนินการถมดิน  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด  

-  -  

2)  แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด  

-  -  

3)  แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด  

-  -  

4)  โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า  
ฉบับจริง 0 ชุด  
สาเนา 1 ชุด  

-  (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดิน) 

5)  หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการถม
ดิน  

-  -  



 

 

ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด  

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
หมายเหตุ 

7)  รายการค านวณ (กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรกรณีพ้ืนที่เกิน 
2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน 5 
เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด  

-  -  

8)  ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา)  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด  

-  -  

9)  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการถมดิน  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สาเนา 0 ชุด 

   

 

- ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม 500บาท 

- การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ กองช่าง องค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดทิพรส โทรศัพท์ : 086-4458396 เว็บไซต์https://www.ladtipparot.go.th/ 
 

 

 


