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คํานํา 
 

 การให้บริการประชาชน ถือเป็นภารกิจสําคัญของหน่วยงานราชการท่ีต้องบริการและอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด เทศบาลตําบลสันป่าม่วง เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงซึ่งทีหน้าท่ีในการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านรับเร่ืองราวร้องทุกข์ การชําระภาษีท้องถิ่น งานบริการด้านสวัสดิการสังคม งานบริการด้าน
สาธารณสุข งานขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น  

คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการกับเทศบาลตําบลสันป่าม่วงฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลสันป่าม่วงและบุคคลท่ี
เก่ียวข้องในการติดต่อราชการกับเทศบาลตําบลสันป่าม่วง ให้สามารถติดต่อประสานงานในเร่ืองต่าง 
ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสร้างความม่ันใจสําหรับผู้ติดต่อราชการ 

เทศบาลตําบลสันป่าม่วงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือประชาชนในการติดต่อราชการกับเทศบาล
ตําบลสันป่าม่วง จะเป็นประโยชน์แก่ท่าน  รวมท้ังทราบแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน ซึ่งทําให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนท่ีมาขอรับบริการ ต่อไป 
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สารบัญ 
 
           หน้า 

- หน่วยงานและความรับผิดชอบ         ๑ 
- ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน       ๓ 

กองคลงั 
- ภาษีป้าย           ๕ 
- ภาษีบํารุงท้องท่ี          ๗ 
- ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน          ๙ 
- จดทะเบียนพาณิชย์        ๑๒ 

กองช่าง 
- การขออนุญาตก่อสร้าง ร้ือถอน ดัดแปลงอาคาร    ๑๔ 
- การขออนุญาตขุดดิน-ถมดนิ       ๑๖ 
- การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒ ๑๘ 
- การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ     ๑๙ 
- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะท่ี 1 :        

ขั้นตอนออกคําส่ังรับคําขอรับใบอนุญาต)     ๒๓ 
- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะท่ี 2 :  

ขั้นตอนออกใบอนุญาต)       ๒๖ 
งานสวัสดิการสังคม 

- การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ   ๓๐ 
- การรับลงทะเบียนคนพิการเพ่ือรับเงินเบ้ียความพิการ    ๓๐ 
- การรับคําร้องผู้ป่วยเอดส์เพ่ือรับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์    ๓๐ 
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หน่วยงานและความรับผิดชอบ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าท่ีควบคุมและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของงานธุรการ 
งานการเจ้าหน้าท่ี  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ม่ันคง โดยให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาลและราชการท่ีมิได้กําหนดให้
เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล 
         โดยเฉพาะรวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไป
ตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ในการจัดเตรียมและให้บริการด้าน
ต่างๆ โดยให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด  
         และครอบคลุมถึงงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับแหล่ง
ท่องเท่ียวภายในจังหวัดและเทศบาล งานรักษาความสงบและความม่ันคง โดยการตรวจสอบและจัด
ระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย งานประสานจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความม่ันคง งานป้องกันและระงับอัคคีภัย ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอํานวยความ
สะดวกในการบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ให้บริการสาธารณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย  

กองคลัง 
      มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท การควบคุม
และจัดทะเบียน งานประมาณรายจ่าย จัดทําเช็ค และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน และตรวจสอบ
หลักฐานใบสําคัญคู่จ่าย งานจัดทําบัญชีและทะเบียนท่ีเก่ียวข้องทุกประเภท จัดทํารายงานประจําวัน 
ประจําเดือน ประจําปี   
        รับผิดชอบงานเก่ียวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบําเหน็จ บํานาญ  งานศึกษา
วิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้
อ่ืนๆของเทศบาล วางแผน การจัดเก็บรายได้ และการแก้ไข อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้  
         อีกท้ังปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกําหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ภาษีบํารุงท้องท่ี  ตรวจสอบการจัดทําบัญชีผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจาก
ทะเบียนคุม ผู้ชําระภาษี (ผ.ท. 5)  และแจ้งผลประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและรับชําระ
เงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม งานทะเบียนพาณิชย์ งานเก็บรักษาและการนําส่งเงิน
ประจําวัน ตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายช่ือของผู้ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคําร้อง
ภายในกําหนด และมีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดหารายได้ท่ีเกิดจากภาษีของประชาชนเพ่ือนํามาจัดสรร 
และจัดประโยชน์ในทรัพย์สินเพ่ือกระจายเป็นงบประมาณไปสู่โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง อันจะนําไปสู่การพัฒนาตําบลสันป่าม่วงอย่าง
ย่ังยืน  
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กองช่าง 
  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผัง
เมือง  และการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ 
งานศูนย์เคร่ืองจักรกล งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ รวมท้ังดูแลรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานท่ี
ใน  งานราชพิธี งานรัฐพิธี  และงานประเพณีท้องถิ่น ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับงาน
วิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้า
สาธารณะ  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัยส่ังการ  ควบคุม ตรวจสอบ ให้
คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดขอ้งในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 กองช่าง มีความสําคัญในการดําเนินงานโครงการพัฒนาด้านพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีถูกกําหนดไว้อย่างลุล่วง ซึ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบเหล่าน้ี ถือ
เป็นภาระท่ีสําคัญของกองช่าง ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้แก่เทศบาลตําบลสันป่าม่วง เช่น การก่อสร้างปรับปรุง การซ่อมแซม ถนน 
ไฟฟ้า วางท่อระบายนํ้า การบริการออกแบบ และควบคุมส่ิงก่อสร้าง เป็นต้น 
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ข้ันตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน 

ท่ี กระบวนการบริการ ระยะเวลาเดิมท่ี
ให้บริการ 

ระยะเวลาท่ีปรับลด 

1 การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยการ
ใช้เคร่ืองขยายเสียง 

3 วัน/ราย 2 วัน/ราย 

2 รับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ แจ้งตอบรับดําเนินการให้
ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 

5 วัน 

แจ้งตอบรับดําเนินการให้
ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 

5 วัน 
3 การสนับสนุนนํ้าอุปโภคบริโภค 30 นาที/ราย 20 นาที/ราย 
4 การช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที ในทันที 
5 ภาษีป้าย 10 นาที/ราย (รายเก่า) 

20 นาที/ราย (รายใหม่) 
5 นาที/ราย (รายเก่า) 

10 นาที/ราย (รายใหม่) 
6 ภาษีบํารุงท้องท่ี 10 นาที/ราย (รายเก่า) 

20 นาที/ราย (รายใหม่) 
10 นาที/ราย (รายเก่า) 
20 นาที/ราย (รายใหม่) 

7 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 10 นาที/ราย (รายเก่า) 
20 นาที/ราย (รายใหม่) 

10 นาที/ราย (รายเก่า) 
20 นาที/ราย (รายใหม่) 

8 จดทะเบียนพาณิชย์ 50 นาที/ราย 20 นาที/ราย 
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

กรณีท่ัวไป 
-ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 
-ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

10 นาที/ราย 

14 วัน/ราย 

14 วัน/ราย 

10 นาที/ราย 

9 วัน/ราย 

11 วัน/ราย 

14 วัน/ราย 

10 นาที/ราย 

10 การขออนุญาตใช้น้ําประปา 20 วัน/ราย 15 วัน/ราย 
11 ขออนุญาตร้ือถอนอาคาร 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย 
12 ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย 
13 ขออนุญาตขุดดิน – ถมดิน 20 วัน/ราย 14 วัน/ราย 
14 การขึ้นลงทะเบียน ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/

ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
10 นาที/ราย 5 นาที/ราย 
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ข้ันตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน 

ท่ี กระบวนการบริการ ระยะเวลาเดิมท่ี
ให้บริการ 

ระยะเวลาท่ีปรับลด 

15 การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท) 
-ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

 

30 วัน/ราย 

 

14 วัน/7 วัน/ราย 

16 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
-ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

 

30 วัน/ราย 

 

14 วัน/7 วัน/ราย 
17 การขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่าย

อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร(พ้ืนท่ี
เกิน 200 ตร.ม.) 
-ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

 

 

30 วัน/ราย 

 

 

14 วัน/7 วัน/ราย 

18 การขออนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ 
-ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

 

30 วัน/ราย 

 

14 วัน/7 วัน/ราย 

19 ขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 15 นาที/ราย 10 นาที/ราย 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ภาษีป้าย 
 ป้ายท่ีต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายแสดงช่ือ ย่ีห้อ หรือเคร่ืองหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้า 
หรือประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะได้
แสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ เคร่ืองหมายท่ีเขียน และ สลัก จารึก หรือให้
ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

1. เจ้าของป้าย 
2. ในกรณีไม่มีผู้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่อาจหาตัว

เจ้าของป้ายน้ันได้ ให้ถือว่าผู้ ครอบครองป้ายน้ัน เป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้
ครอบครองป้ายน้ันได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร หรือท่ีดิน ท่ีป้ายน้ันติดตั้งหรือแสดง
อยู่เป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีตามลําดับ 

ระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี  
 ผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายจะต้องย่ืนแบบ ภ.ป.1 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 
ของทุกปี กรณีท่ีติดตั้งป้ายหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือเปล่ียนแปลงแก้ไข
ป้ายเป็นเหตุให้ต้อง เสียภาษีป้ายเพ่ิมขึ้น เจ้าของป้ายต้องย่ืนแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ี
ติดตั้งใหม่หรือท่ีเปล่ียนแปลงแก้ไข 
 
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 

• ป้ายประเภทท่ี 1 หมายถึง ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท 
• ป้ายประเภทท่ี 2 หมายถึง ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือ

เคร่ืองหมายอ่ืน ให้คิดอัตรา 20 บาท 
• ป้ายประเภทท่ี 3 หมายถึง 

o (ก) ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่ หรือ 
o (ข) ป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิด

อัตรา 40 บาท เม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของป้ายแล้วถ้ามีอัตราต่ํากว่าป้ายละ 200 บาท 
ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย 
 กรณีติดตั้งป้ายใหม่ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
3. ใบอนุญาตติดตั้งป้าย หรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทําป้าย 
4. สําเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 
5. สําเนาเอกสารแสดงลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการค้า (ถ้ามี) 
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คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

กรณีป้ายรายเก่า ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายท่ีเคยย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้ายไว้แล้ว ควรนํา
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี ป้ายคร้ังก่อนมาแสดงด้วย 
 
ข้ันตอนการชําระภาษี 

1. ผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน 
2. พนักงานเจ้าหน้าท่ีดําเนินการเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

1. กรณีท่ีผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชําระภาษีป้าย ในวันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีป้าย ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันที ให้แจ้งผู้เสีย
ภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเท่าใด 

2. กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชําระภาษีในวันย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย
พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แจ้งจํานวนเงินภาษีท่ี
จะต้องชําระแก่ผู้เสียภาษี 

3. ผู้เสียภาษีต้องมาชําระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน
มิฉะน้ันจะต้องเสียเงินเพ่ิม 

การไม่ยื่นแบบและชําระภาษีป้ายภายในกําหนด 
• ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ย่ืนแบบภายในกําหนดจะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ของค่า

ภาษี 
• ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชําระเงินค่าภาษีภายในกําหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 2 

ของค่าภาษี/เดือน 
• ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีจะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ี

ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ 
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คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ภาษีบํารุงท้องท่ี 
   ภาษีบํารุงท้องท่ี  หมายถึง  ภาษีท่ีเก็บจากเจ้าของท่ีดิน ไม่ว่าจะเป็น บุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
  ท่ีดินท่ีต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ี  ได้แก่  ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธ์ิในการท่ีต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ี ได้แก่ 
พ้ืนท่ีดินหรือพ้ืนท่ีภูเขาหรือท่ีมีน้ําด้วย โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจ้าของท่ีดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ใน
เกณฑ์ลดหย่อน 
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่  
 ผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคม ของปีใด มีหน้าท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ีสําหรับปีนั้น 
 
การคํานวณภาษีบํารุงท้องที ่
 คํานวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือใช้
ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี 
เน้ือท่ีดินเพ่ือคํานวณภาษี (ไร่) = เน้ือท่ีถือครอง - เน้ือท่ีเกณฑ์ลดหย่อน+ราคาปานกลาง =ค่าภาษี
ต่อไร่  
 
หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
3. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเป็นเจ้าของท่ีดิน เช่น โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
4. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีคร้ังสุดท้าย (ถ้ามี) 
5. หนังสือมอบอํานาจกรณีท่ีให้ผู้อ่ืนมาทําการแทน 

ข้ันตอนการชําระภาษีบํารุงท้องที ่ 
     การย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี ให้เจ้าของท่ีดินซึ่งมีหน้าท่ีต้องเสียภาษี ย่ืนแบบแสดง
รายการเพ่ือเสียภาษี (ภ.บ.ท.5) ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง ทุกรอบ
ระยะ 4 ปี ภายในเดือน มกราคม  กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของท่ีขึ้นใหม่หรือจํานวนเน้ือท่ีดิน
เปล่ียนแปลง ให้เจ้าของท่ีดินย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีเป็นเจ้าของท่ีดิน
ขึ้นใหม่หรือจํานวนเน้ือท่ีดินได้มีการเปล่ียนแปลง 
 
การชําระเงินค่าภาษีบํารุงท้องที ่ 
    ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีจะต้องชําระเงินค่าภาษีบํารุงท้องท่ี ภายในวันท่ี 30 เมษายน ของทุกปี 
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คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

การไม่ยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีภายในกําหนด  
 กรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีไม่ย่ืนแบบภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด จะต้องเสีย
เงินเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ของจํานวนเงินค่าภาษี 
 กรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีไม่ชําระภาษีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิม
อีกร้อยละ 2 ของจํานวนเงินค่าภาษี /เดือน 
 ช้ีเขตแจ้งจํานวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ โดยทําให้จํานวนเงินท่ีจะต้องเสีย
ภาษีบํารุงท้องท่ีลดน้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท่า ของภาษีบํารุงท้องท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
 
การชําระเงินค่าภาษีทุกประเภท 

• ท่านสามารถท่ีจะชําระเงินค่าภาษี โดยตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือแคชเชียร์เช็ค ส่ังจ่ายในนาม 
“เทศบาลตําบลสันป่าม่วง” 

• กรณีส่ังจ่ายโดยเช็คไปรษณีย์ หรือธนาณัติ โปรดส่ังจ่ายในนาม “เทศบาลตําบลสันป่าม่วง” 
• จ่ายชําระโดยตรงได้ท่ีฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
    ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับ
ท่ีดิน ซึ่งใช้ต่อเน่ืองกับ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ได้แก่ 
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง และท่ีดิน ซึ่งใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างน้ัน และในปีท่ีผ่านมา
ได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินน้ัน เช่น ให้เช่า ใช้เป็น ท่ีทําการค้าขาย ท่ีไว้สินค้า ท่ีประกอบ
อุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อ่ืนอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอ่ืนๆ เพ่ือหา
รายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย 
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

1. เจ้าของทรัพย์สิน 
2. เจ้าของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างและเจ้าของท่ีดินเป็นคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือส่ิง

ปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าท่ี เสียภาษีสําหรับทรัพย์สินน้ันท้ังหมด 

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
• ค่าภาษี : ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
• ค่ารายปี : จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินน้ันสมควรให้เช่าได้ในปีหน่ึงๆ ในกรณีให้เช่า ให้ถือค่าเช่า

คือค่ารายปี 

ระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
• ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) จะต้องย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ ของ

ทุกปี 
• เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบพิมพ์ ภ.ร.ด.2 จากผู้รับประเมินแล้ว จะตรวจสอบความ

ถูกต้องและประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับแบบพิมพ์ 
ภ.ร.ด.2 

• กรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความจําเป็นให้ผู้รับประเมินแสดงรายการ
เพ่ิมเติมละเอียดย่ิงขึ้น หรือเรียกให้นําพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการน้ัน 
ผู้รับประเมินต้องรีบดําเนินการน้ันภายใน 10 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

การชําระเงิน  
เม่ือผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.8) จะต้องชําระค่า 

ภาษี ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับ
แจ้ง 

การประเมิน 
 
 



๑๐ 
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หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี 

• สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี 
• สําเนาโฉนดท่ีดิน 
• สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าท่ีดิน 
• หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีผู้อ่ืนมาย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2 แทน) ในกรณีท่ีโรงเรือนมีผู้ถือ

กรรมสิทธ์ิร่วมกันหลายคน ให้ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วมลงลายมือช่ือในแบบ ภ.ร.ด.2 ในฐานะผู้รับ
ประเมินทุกคน หรือจะมอบอํานาจให้คนใดคนหน่ึงก็ได้ การมอบต้องทําเป็นหนังสือและปิด
แสตมป์ตามกฎหมาย 

• สําเนาหนังสือจะทะเบียนการค้า (กรณีนิติบุคคล) 
• สําเนาใบอนุญาตก่อสร้าง 

ข้ันตอนในการชําระภาษี 
1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินเสียภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีทรัพย์สิน
น้ันตั้งอยู่ 

2. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน 

3. พนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมินค่ารายปีและค่าภาษีท่ีจะต้องเสีย 
4. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเม่ือได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนําเงินค่าภาษีไปชําระภายใน 30วัน 

นับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะน้ันจะต้องเสียเงินเพ่ิม 

การอุทธรณ์ภาษี  
  กรณีท่ีผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมินค่าภาษีให้ย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ
ภายใน 15 วัน นับแต่วัน ท่ีได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.8) หากผู้รับประเมินไม่ย่ืนคํา
ร้อง (ภ.ร.ด.9) ภายในกําหนดจะหมดสิทธ์ิ จะให้ พิจารณาการประเมินใหม่ 
บทกําหนดโทษ 

1. ผู้ใดละเลยไม่ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีภายในกําหนดผู้นั้นจะมีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 200 บาท และพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจประเมินย้อนหลังไดไ้ม่เกิน 10 ปี 

2. กรณีย่ืนแบบไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจประเมิน
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 

3. กรณีผู้รับประเมินไม่ชําระค่าภาษีภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดจะต้องเสียเงิน
เพ่ิมดังน้ี 

o ถ้าค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกําหนดจะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2.5 ของ
ค่าภาษีท่ีค้าง 



๑๑ 
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o ถ้าค้างชําระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่า
ภาษีท่ีค้าง 

o ถ้าค้างชําระเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 7.5 ของค่า
ภาษีท่ีค้าง 

o ถ้าค้างชําระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่า
ภาษีท่ีค้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

การจดทะเบียนพาณิชย์ 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กําหนดเป้าหมายท่ีจะถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย์ จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ไปสู่เทศบาลและเทศบาลตําบลสันป่าม่วงท่ัวประเทศ ในต้นเดือน
มกราคม 2554 ซึ่งการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
ในการย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผู้ประกอบการสามารถนํา
หลักฐาน การจดทะเบียนพาณิชย์ไปใช้ในการทําธุรกรรมได้ 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
  ผู้มีหน้าท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) 
หรือ นิติบุคคลรวมท้ังนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้งสํานักงานสาขา ในประเทศ
ไทย ซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชย์กิจตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด 

กิจการค้าที่เป็นพาณิชย์กิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
ผู้ประกอบกิจการค้าดังต่อไปน้ีต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ 

1. การทําโรงสีข้าว และการทําโรงเล่ือยท่ีใช้เคร่ืองจักร 
2. การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง 
3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทําการเก่ียวกับสินค้า 
4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม และขายสินค้าท่ีผลิตได้ 
5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจําทาง การขนส่งโดยรถไฟ 

การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขาย
ท่ีดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปล่ียนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือการขาย
ตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทําโรงรับจํานําและการทําโรงแรม 

6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นวีดี แถบบันทึก วิดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ ระบบ 
ดิจิตอล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง 

7. ขายอัญมณี หรือเคร่ืองประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
8. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพ้ืนท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาด
กลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

9. การให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเทอร์เน็ต 
10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
11. การให้บริการเคร่ืองเล่นเกมส์ 
12. การให้บริการตู้เพลง 
13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงวงช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง 

และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการค้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้าง 



๑๓ 
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หุ้นส่วนจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจํากัด ตามกกหมายว่าด้วย
บริษัทจํากัดมหาชนจํากัด ประกอบกิจการค้า ตาม (1) – (5) จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ แต่หากประกอบกิจการค้าตาม (6) – (13) ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย 
 
กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
  ผู้ประกอบกิจการค้าต้องย่ืนจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีเร่ิมประกอบกิจการค้า 
หรือวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน หรือวันเลิกประกอบกิจการค้า 
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คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

การขออนุญาตก่อสร้าง ร้ือถอน ดัดแปลงอาคาร 
คํานิยาม"อาคาร"ตามกฎหมายควบคุมอาคารได้นยิามไว้ดังน้ี 
 1. ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน และส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคล
อาจเข้ามาอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 2.อัฒจันทร์ หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่างอ่ืน เพ่ือใช้เป็นท่ีชุมนุมของประชาชน 
 3. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ท่อหรือทางระบายนํ้า อู่เรือ คานเรือ ท่านํ้า ท่าจอดเรือ ร้ัว กําแพง 
หรือประตู ท่ีสร้างติดต่อ หรือใกล้เคียงกับท่ีสาธารณะ หรือท่ีสาธารณะ หรือท่ีสร้างให้บุคคลท่ัวไปใช้
สอย 
 4. ป้าย หรือส่ิงท่ีสร้างสําหรับติด หรือตั้งป้าย ท่ีมีลักษณะข้อหน่ึงข้อใดดังต่อไปน้ี 

• ท่ีติด หรือตั้งไว้เหนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือนํ้าหนักรวมท้ัง
โครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม 

• ท่ีติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากท่ีสาธารณะ ซึ่งเม่ือวัดในทางราบแล้ว มีระยะห่างจากท่ี
สาธารณะ น้อยกว่าความสูงของป้ายเม่ือวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาด หรือนํ้าหนักเกินกว่าท่ี
กฎกระทรวง 

• พ้ืนท่ี หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้น เพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ 
• ส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่างตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท้ังน้ีให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆ ของ

อาคาร 

ลักษณะการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร ที่ต้องขออนุญาต 
 1. สร้างอาคารขึ้นใหม่ล้วน 
 2. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารท่ีมีอยู่แล้ว ซึ่งเพ่ิมนํ้าหนักให้แก่อาคารน้ัน หรือขยายพ้ืนท่ีมาก
ขึ้น ดังน้ี 
 2.1 เพ่ิม หรือขยายพ้ืนท่ีชั้นหน่ึงช้ันใด ตั้งแต่ 5 ตารางเมตรขึ้นไป 
 2.2 เปล่ียน หรือขยายหลังคาให้คลุมเน้ือท่ีมากขึ้นกว่าเดิม อันเป็นการเพ่ิมนํ้าหนักแก่อาคารเดิม 
 2.3 เพ่ิม หรือลดจํานวนเสา หรือคาน 
 2.4 เปล่ียนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพ่ิมผนังหรือส่วนประกอบอ่ืน อันเป็นการเพ่ิมนํ้าหนัก
แก่อาคารเดิม 
 2.5 เพ่ิมนํ้าหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหน่ึงส่วนใด เกินร้อยละ 10 
 3. ร้ือถอนอาคารท่ีมีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืน หรือท่ีสาธารณะน้อย
กว่าความสูงของอาคาร 
 4. อาคารท่ีอยู่ห่างจากอาคารอ่ืน หรือท่ีสาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 1. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้อนุญาต และเจ้าของท่ีดิน 
จํานวน 1 ชุด 
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 2. แผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้าง จํานวน 2 ชุด 
 3. สําเนาหลักฐานท่ีดิน จํานวน 1 ฉบับ 
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต (เฉพาะเร่ือง) 
 1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็น บริษัท ห้างร้าน ) จํานวน 1 ชุด  
 2. หนังสือรับรองก่อสร้างอาคารในท่ีดิน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนผู้ยินยอม จํานวน 1 ชุด  
 3. หนังสือยินยอมจากเจ้าของท่ีดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน) จํานวน 1 ชุด  
 4. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตท่ีดิน (กรณีชิดเขตท่ีดินข้างเคียง) จํานวน 1 ชุด  
 5. หนังสือยินยอมให้ใช้ฐานรากร่วมกัน (กรณีใช้ฐานรากร่วมกัน) จํานวน 1 ชุด  
 6. หนังสือยินยอมการทําร้ัวล้อมบริเวณก่อสร้าง (กรณีกองวัสดุการก่อสร้างอยู่ในเขตชุมชน) 
จํานวน 1 ชุด 
 7. หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินข้างเคียง (กรณีก่อสร้างชิดเขต
ทรัพย์สินผู้อ่ืน) จํานวน 1 ชุด 
 8. หนังสือแสดงความจํานงจะก่อสร้างร้ัว/กําแพงด้านหน้าอาคาร (ติดทางสาธารณะ) 
จํานวน 1 ชุด 
 
กรณี อาคาร คสล. ตั้งแต ่2 ช้ันข้ึนไป หรือ อาคารควบคมุการใช้ เพ่ิมเอกสารต่อไปน้ี 
1. รายการคํานวณ จํานวน 1 ชุด  
 
กรณี อาคารพาณิชย์ อาคารสาธารณะ ตึกเกินกว่า 3 ช้ัน หรือ อาคารควบคุมการใช้ เพ่ิม
เอกสารต่อไปน้ี 
 1. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (น.4) พร้อมหนังสือแสดงคุณวุฒิและบัตร
ประจํา ก.ว. จํานวน 1 ชุด 
 2. หนังสือยินยอมควบคุมงานโดยเจ้าของอาคาร หรือผู้มีความรู้ด้านช่าง จํานวน 1 ชุด 
 3. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมสําเนาบัตรวิศวกรโยธา จํานวน 1 ชุด  
 4. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมพร้อมสําเนาบัตรของสถาปนิก จํานวน 1 ชุด  
 5. รายการคํานวณ จํานวน 1 ชุด 
 
กรณีมอบอํานาจ 
 1. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท จํานวน 1 ชุด  
 2. สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบและผู้รับมอบ จํานวน 1 ชุด 
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การขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน 
คํานิยาม ความหมายตาม พ.ร.บ. การขุดดิน-ถมดิน พ.ศ. 2543 
 ดิน หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ท่ีเจือปนกับดิน 
 พ้ืนดิน หมายความว่า พ้ืนผิวของท่ีดินท่ีเป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
 ขุดดิน หมายความว่า กระทําแก่พ้ืนดินเพ่ือนําดินขึ้นจากพ้ืนดิน หรือทําให้พ้ืนดินเป็นบ่อดิน 
 บ่อดิน หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พ้ืนดิน ท่ีเกิดจากการขุดดิน 
 ถมดิน หมายความว่า การกระทําใด ๆ ต่อดินหรือพ้ืนดินเพ่ือให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม 
 เนินดิน หมายความว่า ดินท่ีสูงขึ้นกว่าระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 
 แผนผังบริเวณ หมายความว่า แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน ท่ีตั้ง และขอบเขตของท่ีดินท่ีจะ
 ขุดดินหรือถมดิน รวมท้ังท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ข้างเคียง 
 รายการ หมายความว่า ข้อความช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินท่ี
จะขุดดินหรือความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจาก
ขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือส่ิง
ปลูกสร้าง และวิธีการในการขดุดินหรือถมดิน 

ลักษณะการขุดดิน - ถมดนิที่ต้องขออนุญาต 

• การขุดดินท่ีมีความลึก จากระดับพ้ืนดินเกิน 3 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อดินเกิน 10,000 
ตารางเมตร 

• การถมดินท่ีมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียงและมีพ้ืนท่ีของ
เนินดินไม่เกิน2,000ตารางเมตร และ ต้องจัดให้มีการระบายนํ้าเพียงพอท่ีไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน แก่เจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืน 

• การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินเกิน 2,000 ตารางเมตร นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบาย
นํ้า จะต้องแจ้งการถมดินต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีกําหนด 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 
2. สําเนาโฉนดท่ีดินของอาคารท่ีขออนุญาต 
3. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบนท่ีดิน 
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ 
5. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) 
6. แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการ ประกอบแบบแปลน 
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เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอํานาจ 
   1. หนังสือมอบอํานาจ 
         2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
บทกําหนดโทษ 
  ผู้ใดทําการขุดดินหรือทําการถมดินโดยไม่ได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
  ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท 
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การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
 

เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้ง  
ตามมาตรา 39 ทวิ ได้กระทําการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ตามแบบ ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด เพ่ือทําการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้าย
อาคารน้ันให้แล้ว เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทําการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคาร  
น้ันเป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาตหรือท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ แล้ว ก็ให้ออก
ใบรับรองให้ แก่ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ เพ่ือให้มีการใช้อาคารน้ันตามท่ีได้
รับใบอนุญาต หรือท่ี ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ได้ 
 
 ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนแจ้ง และเสียค่าธรรมเนียม  
( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคาร
ตามมาตรา 32 ) 1 วัน กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตําบล
สันป่าม่วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
2 ประเภท การพิจารณา  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ  
( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคาร
ตามมาตรา 32 ) 7 วัน กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตําบลสันป่า
ม่วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
3 ประเภท การพิจารณา  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ และพิจารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจ้งให้ผู้
ขอมารับใบ น.1 ( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ) 7 วัน กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
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การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ เม่ือผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออก
ใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันท่ี
ได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือย่ืนเอกสารไว้
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้แจ้ง
มาดําเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว และ
ภายใน 120 วัน นับแต่วันท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันท่ีเร่ิมการก่อสร้าง
อาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารท่ีได้แจ้งไว้ แผนผัง
บริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีได้ย่ืนไว้ตามมาตรา 
39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้
แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร  
ย่ืนแจ้งก่อสร้างอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง  
( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการก่อสร้างอาคาร ) 1 วัน กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
2 ประเภท การพิจารณา  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง  
( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการก่อสร้างอาคาร ) 2 วัน กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
3 ประเภท การพิจารณา  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจัดทําผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จัดสรรท่ีดิน ฯ  
( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการก่อสร้างอาคาร ) 7 วัน กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
4 ประเภท การพิจารณา  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ย่ืนแจ้งทราบ  
( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการก่อสร้างอาคาร ) 35 วัน กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 ช่ือเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร ขนาดไฟล์เอกสาร 
1 บัตรประจําตัวประชาชน (สําเนา 1 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน  
( กรณีบุคคลธรรมดา )   
2 หนังสือรับรองนิติบุคคล (สําเนา 1 ชุด) เอกสารยืนยันตัวตน  
( กรณีนิติบุคคล )   
3 แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด และกรอกข้อความให้
ครบถ้วน (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร )   
4 โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรอง
สําเนา ทุกหน้า กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน ให้ก่อสร้างอาคาร
ในท่ีดิน (สําเนา 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร )   
5 ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ 
หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย 
(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร )   
6 กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 
(ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร )   
7 บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับ
มอบอํานาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) (สําเนา 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร )   
8 หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) (ฉบับจริง 1 ชุด) 
เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร )   
9 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ )   
10 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ )   
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11 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) (ฉบับจริง 1 ชุด) 
เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ )   
12 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมสําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) (ฉบับจริง 1 
ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ )   
13 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.
2528) (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ )   
14 รายการคํานวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ช่ืออาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ช่ือ 
คุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของวิศวกรผู้คํานวณพร้อมลงนามทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคาร
ท่ีก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีต้องมี
การคํานวณให้อาคารสามารถรับแรงส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับ
นํ้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทาน
แรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการคํานวณ การออกแบบ
โครงสร้าง (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ )   
15 กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 
65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุท่ีรับรองโดยสถาบันท่ีเช่ือถือได้ วิศวกรผู้คํานวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม (ฉบับจริง 1 ชุด) 
เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ )   
16 กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตท่ี
หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจากสถาบันท่ีเช่ือถือได้ประกอบการขออนุญาต (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ )   
17 แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) )   
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18 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ
อากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) )   
19 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
(ระดับวุฒิวิศวกร) (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) )   
20 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) )   
21 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบําบัดนํ้า
เสียและการระบายนํ้าท้ิง (ระดับวุฒิวิศวกร) (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) )   
22 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 
(ระดับวุฒิวิศวกร) (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) )   
23 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
(ระดับวุฒิวิศวกร) (ฉบับจริง 1 ชุด) เอกสารเพ่ิมเติม  
( เอกสารท่ีต้องย่ืนเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) ) 
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การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ข้ันตอนออกคําสั่งรับคํา
ขอรับใบอนุญาต) 

กฎหมายที่ให้อํานาจอนุญาต 
1. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา        
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 
2. กฎกระทรวงควบคมุไอนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออก
ตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
3. กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกจิการ
นํ้ามัน พ.ศ. 2556 
4. กฎกระทรวงสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว 
5. ประกาศกรมธุรกจิพลังงาน เร่ือง กําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2 
สถานที่ยื่น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 
2556 
6. ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับ
ผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที่ 
3 พ.ศ. 2557 
7. พระราชบัญญัติควบคมุนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2550 
กฎหมายที่ระบุระยะเวลา ไม่มี ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย 0 วัน 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1 ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้ัน 19 
เลขท่ี555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4555 
โทรสาร 0 2794 4300 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
2 เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 129 หมู่ท่ี 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 / 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะท่ีสอง และ จ 
ลักษณะท่ีสอง  ต้องย่ืนขออนุญาต และต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บนํ้ามันได้ ซึ่ง 

 
- สถานีบริการนํ้ามัน ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการนํ้ามันท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่ง
ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะ ด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับ



๒๔ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนน ไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านท่ีใช้เป็น
ทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 10 เมตร และเก็บนํ้ามัน
ไว้ในถังเก็บนํ้ามันใต้พ้ืนดิน 
- สถานีบริการนํ้ามัน ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการนํ้ามันท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่ง
ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีติดเขตถนนสาธารณะด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะ ท่ีมีความ
กว้างของถนนน้อยกว่า 12 เมตร หรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออก
สําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกว่า 10 เมตร และเก็บนํ้ามันไว้ในถังเก็บนํ้ามันใต้
พ้ืนดิน 
- สถานีบริการนํ้ามัน ประเภท ค ลักษณะท่ีสอง หมายถึง สถานีบริการนํ้ามันท่ีให้บริการแก่
ยานพาหนะทางบก ท่ีเก็บนํ้ามันท่ีมีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึ้นไป ไว้ในถังเก็บนํ้ามันเหนือพ้ืนดิน 
และจะเก็บนํ้ามันท่ีมีปริมาณไม่เกิน 5,000 ลิตร ไว้ในถังเก็บนํ้ามันใต้พ้ืนดินอีกด้วยก็ได้ การเก็บ
นํ้ามันไว้ในถังเก็บนํ้ามันเหนือพ้ืนดิน ให้เก็บได้เฉพาะนํ้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย
เท่าน้ัน 
- สถานีบริการนํ้ามัน ประเภท จ ลักษณะท่ีสอง หมายถึง สถานีบริการนํ้ามันท่ีเก็บนํ้ามันท่ีมีปริมาณ
เกิน 10,000 ลิตรขึ้นไป ไว้ในถังเก็บนํ้ามันเหนือพ้ืนดิน ถังเก็บนํ้ามันใต้พ้ืนดิน หรือถังเก็บนํ้ามันท่ี
ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก เพ่ือให้บริการแก่เรือ การเก็บนํ้ามันไว้ในถังเก็บนํ้ามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บ
นํ้ามันท่ีติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก ให้เก็บได้เฉพาะนํ้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่าน้ัน 

2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 
3. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการคํานวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานี
บริการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2552 

หมายเหตุ : 
1. หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน
ขณะน้ัน ผู้รับคําขอและผู้ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกัน พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการ
แก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
2. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องน้ันเรียบร้อยแล้ว 

3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
4. ท้ังน้ี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง 



๒๕ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สําหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จํากัดกําหนด 

ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าท่ี รับคําขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานท่ีกําหนด และส่งเร่ืองให้สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน 1 วันทําการ
 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา 
2 ประเภท การพิจารณา  
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ - เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ - ตรวจสอบสถานท่ี
เบ้ืองต้น - แผนผังโดยสังเขป - แผนผังบริเวณ - แบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุม
มลพิษ ระบบท่อนํ้ามัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือแยกนํ้าปนเป้ือนนํ้ามัน ระบบ
อุปกรณ์นิรภัย - แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า - ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน แล้วแต่กรณี – 
รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงและระบบท่ีเก่ียวข้อง  42 วันทําการ กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
3 ประเภท การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  
ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 2 วันทําการ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 
กฎหมายที่ให้อํานาจอนุญาต 

1. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2556 
2. กฎกระทรวงควบคมุไอนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออก
ตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
3. กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกจิการ
นํ้ามัน พ.ศ. 2556 
4. กฎกระทรวงสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว 
5. ประกาศกรมธุรกจิพลังงาน เร่ือง กําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกจิการควบคมุประเภทที ่2      
สถานที่ยื่น แบบคําขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 
2556 
6. ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับ
ผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกจิการควบคมุประเภทที่ 
3 พ.ศ. 2557 
7. พระราชบัญญัติควบคมุนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2550 

กฎหมายที่ระบุระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 
2556 ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย 30 วัน 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1 ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร

บี ช้ัน 19 เลขที5่55/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 
2794 4555 โทรสาร 0 2794 4300 / ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
( การชําระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น. ) เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศกุร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

2 เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 129 หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
56000 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศกุร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ได้ดําเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง



๒๗ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

กําหนด มีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บนํ้ามนั ระบบท่อนํ้ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า 
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภยัครบถ้วนถกูต้องแล้ว 

2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เป็นต้น 

3. การก่อสร้าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็นไป
ตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2552 

หมายเหตุ : 
1. หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/

เพ่ิมเติมได้ในขณะน้ัน ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้
ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคํา
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้
ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องน้ัน
เรียบร้อยแล้ว 

๓3ความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
4. ทั้งน้ี จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตว่ันที่

พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทาง
ไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง  ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมปส์ําหรับค่าไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดักําหนด 

ข้ันตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าที่ รับหนังสือหรือคําขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานที่กําหนด และส่งเร่ืองให้สํานักความปลอดภัยธุรกจินํ้ามัน 1 วันทําการ
 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

2 ประเภท การพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ - สถานที่และสิ่งก่อสร้าง - ผลการทดสอบถัง

เก็บนํ้ามัน ระบบท่อนํ้ามนัและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย - เอกสารหลักฐานประกอบ 27 วันทําการ กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตําบลสนัป่าม่วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

3 ประเภท การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  



๒๘ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ลงนามในใบอนุญาต 2 วันทําการ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เทศบาลตําบลสนัป่าม่วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นวนัรบัขึ�นทะเบียน 
ผ ูส้งูอาย.ุ..และคน

อยา่ลืม !!!!  นะจะ๊ 
ไม่มีชื%อ  ไมมี่สิทธิ   



 

คู่มือประชาชน 

คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรบัเงิน

ตรวจสอบดคูุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังน้ี

   

และได้ย้ายเข้ามาในพืน้ท่ี
จะต้องมาข้ึนทะเบียนท่ี ทต

เพ่ือใช้สิทธิรบัเงินเบ้ียยังชีพต่อเน่ือง

คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรบัเงิน
เบี้ยยังชีพฯ ผู้สูงอายุ 

ตรวจสอบดคูุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังน้ี

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต ทต.สันป่าม่วง (ตามทะเบียนบ้าน

(3) เป็นผู้ท่ีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป
บริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม) 

 (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
 จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร

 ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด 
 บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน
 ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน 
 รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนท่ีรัฐ
 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา
 ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
 การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 

กรณีได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว 
และได้ย้ายเข้ามาในพืน้ท่ีตําบลสันป่าม่วง 

จะต้องมาข้ึนทะเบียนท่ี ทต.สันป่าม่วง อีกคร้ังหน่ึงภายใน 1-
 

เพ่ือใช้สิทธิรบัเงินเบ้ียยังชีพต่อเน่ือง
 

๓๐ 

 
งหวัดพะเยา 

คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรบัเงิน 

ตรวจสอบดคูุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังน้ี 

ตามทะเบียนบ้าน) 

ปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปี 

ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร 

ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด  
บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

าะห์ของรัฐหรือองค์กร 
ค่าตอบแทน  

รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนท่ีรัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา  

 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ 

 

 
-30 พฤศจิกายน 

เพ่ือใช้สิทธิรบัเงินเบ้ียยังชีพต่อเน่ือง......ค่ะ 



๓๑ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
ผู้พิการ 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังน้ี 
 

1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต ทต.สันป่าม่วง (ตามทะเบียนบ้าน) 

(3มีบัตรประจําตัวคนพกิารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

(4)ไมเ่ป็น บุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์
ของรัฐ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีได้รับเบ้ียยังชีพคนพิการอยู่แล้ว 
และได้ย้ายเข้ามาในพืน้ท่ีตําบลสันป่าม่วง 

จะต้องมาข้ึนทะเบียนท่ี ทต.สันป่าม่วง อีกคร้ังหน่ึงภายใน 1-30 พฤศจิกายน 
 



๓๒ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

เพ่ือใช้สิทธิรบัเงินเบ้ียยังชีพต่อเน่ือง......ค่ะ 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 

ย่ืนเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ” 

 
☺  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมี รูปถ่าย พร้อมสําเนา 

☺  ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 

☺  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สําเนา (เฉพาะหน้าท่ีแสดง ช่ือ และเลขท่ีบัญชี)  

 
หมายเหตุ  : ในกรณีผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ย่ืน
คําขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับมอบอํานาจติดต่อท่ี ทต.สันป่าม่วง  พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

 
 

 
 

 

 
 

**ขอรับแบบคําขอข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ และยื่นเอกสาร
ประกอบ ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

หรือ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลสันป่าม่วง *** 
 



๓๓ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 
 

ย่ืนเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ ” 

 
☺  บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง    
พร้อมสําเนา 

☺  ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 

☺  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สําเนา (เฉพาะหน้าท่ีแสดง ช่ือ และเลขท่ีบัญชี)  
 
หมายเหตุ  : กรณีท่ีคนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอํานาจ เป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการย่ืนคําขอแทน แต่ต้องนําหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดง
ต่อเจ้าหน้าท่ีด้วย   คนพิการท่ีเป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 
 
 

 
 
 
 

 

**ขอรบัแบบคําขอขึ�นทะเบียนคนพิการ และยื%นเอกสาร
ประกอบ ไดที้%ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

หรอื กองสวสัดิการสงัคม เทศบาลตําบลสนัป่ามว่ง *** 
 



๓๔ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
คําชี้แจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้สูงอายุ/คนพิการท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วใน พ้ืนท่ี
อ่ืน ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลฉลอง ให้
มาแจ้งข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อท่ี ทต.สันป่าม่วง 
แต่สิทธิในการรับเงินยัง จะคงอยู่ท่ีเดิมจนสิ้นปีงบประมาณ เช่น 
 

        นาย ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ อบต.ท่าจําปี ภายหลังได้แจ้ง
ย้ายท่ีอยู่มาอยู่พ้ืนท่ีตําบลฉลอง ในวันท่ี 20 กันยายน 2557 
นาย ก. ต้องมาข้ึนทะเบียนใหม่ ท่ี ทต.สันป่าม่วง  ภายในวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2557 แต่ นาย ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพท่ี 
อบต.ท่าจําปี อยู่จนถึงเดือน กันยายน 2558 และมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท่ี ทต.สันป่าม่วง ในเดือน ตุลาคม 2558 
เป็นต้นไป 
 



๓๕ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรบัเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพกิาร 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

     ให้ผู้ท่ีมาย่ืนคําขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อตามประกาศ
ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลสันป่าม่วง หรือ
จากเว็บไซด์ http://libazz.comภายในวันท่ี 15 ธันวาคม ของทุก
ปี (นับจากวันสิ้นสุดกําหนด การย่ืนขอข้ึนทะเบียน วันท่ี 30 
พฤศจิกายน ของทุกปี) 
 
 

 

ทต.สันป่าม่วงจะดําเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุและ
คนพิการท่ีมาข้ึนทะเบียน ไว้แล้ว โดยจะเร่ิมต้ังแต่เดือนตุลาคม 
ปีถัดไป โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ภายในวันท่ี 10 
ของทุกเดือน 
 



 

คู่มือประชาชน 

กําหนดวันจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ

ช่องทางการรับเงินเบ้ียยังชีพ

                                

 

 

   

    

 

 
โอนเข้าบัญชีธนาคารใน
ผู้สูงอายุ

คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 
 

กําหนดวันจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ ภายในวันท่ี  1-10  
(ตามความเหมาะสม) 

 
 

 

 

 

 

ช่องทางการรับเงินเบ้ียยังชีพ
 

                                 

     

ผู้ประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร 

โอนเข้าบัญชีธนาคารใน นาม
ผู้สูงอาย ุ,คนพิการ หรือผู้รับ

มอบอํานาจ 

๓๖ 

 
งหวัดพะเยา 

10  ของเดือน  

ช่องทางการรับเงินเบ้ียยังชีพ 



๓๗ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 
สําหรบัผู้สูงอายุ 

 
 

จํานวนเงินเบ้ียยังชีพต่อเดือนท่ีผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน  (ปี 255๙) การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบ้ียยังชีพแบบขั้นบันได แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ 
ผู้สูงอายุออกเป็นช่วง ๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเร่ือย ๆ โดยเร่ิม ตั้งแต่อายุ 60 ปี  

 
โดยคํานวณตามปีงบประมาณ 

มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพ่ิมของอายุระหว่างปี 
ตารางคํานวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือน 

สําหรับผู้สูงอายุ 
(แบบขั้นบันได) 

 
ขั้น ช่วงอายุ (ปี) จํานวนเงิน (บาท) 

ข้ันท่ี  1 60 – 69 ปี 600 
ข้ันท่ี  2 70 – 79 ปี 700 
ข้ันท่ี  3 80 – 89 ปี 800 
ข้ันท่ี  4 90 ปี ข้ึนไป 1,000 

 



๓๘ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
วิธีคํานวณอายุของผู้สูงอายุ 

 

 
 

 

 

 

 

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นท่ีเท่าไหร่ ให้นับ ณ วันท่ี 30 กันยายน เท่าน้ัน เช่น  
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 นาง ก. จะอายุ 70 ปี 
หมายความว่า นาง ก. จะได้รับ เงินเบ้ียยังชีพเดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 
(งบประมาณปี 2558)  
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557    นาง ข. จะอายุ 69 ปี 
หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบ้ียยังชีพเดือนละ 600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป 

 
 

 

 

 

 
 
 

แลว้ปีนี
  ฉนัจะไดเ้งนิ

เบี
ยเทา่ไร นอ้ ? 

     การนับรอบปีงบประมาณ  คือ  1 ตุลาคม – 30 กันยายน   เช่น 
ปีงบประมาณ 2558  จะเร่ิมต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558 
ปีงบประมาณ 2559  จะเร่ิมต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 
 
 



๓๙ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
การสิ้นสุดการรับเงินเบ้ียยงัชีพ 

 
 

 
1. ตาย  
2. ย้ายภูมิลําเนาไปนอกเขต ทต.สันป่าม่วง  
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพ  
4. ขาดคุณสมบัติ  

 

หน้าทีข่องผู้รับเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ และคนพิการ 
 

1. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง  
2. ผู้รับเงินเบ้ียยังชีพ หรือผู้รับมอบอํานาจ ต้องตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชี หลังวันท่ี 

10 ของทุกเดือน หากเงินเบ้ียยังชีพไม่เข้าบัญชีให้ติดต่อ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบล 
สันป่าม่วงโดยด่วน 
4. ให้ผู้ท่ีรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ ทต.สันป่าม่วง ระหว่าง

วันที่  1 - 5 ตุลาคม ของทุกปี  
     5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของผู้รับเงินเบ้ียยังชีพแจ้งการตาย 
ให้ ทต.สันป่าม่วง  ได้รับทราบ (พร้อมสําเนามรณะบัตร) ภายใน 7 วัน  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ 

 
 
1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล เพ่ือวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการ 
2. ดําเนินการทําบัตรประจําตัวคนพิการได้ท่ี สํานักพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
    จังหวัดพะเยา (ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ช้ัน๑) โดยใช้เอกสารดังต่อไปน้ี 
    2.1 เอกสารรับรองความพิการท่ีรับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง(ตัวจริง) 
    2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว     จํานวน 2 รูป 
    2.3 สําเนาทะเบียนบ้าน     จํานวน 1 ฉบับ 
    2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
    2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล
คนพิการ จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
3. กรณีบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอทําบัตรประจําตัวคนพิการให้นํา
หลักฐาน ตามข้อ 2.4– 2.5 มาด้วย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

การต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการ 
 

  

 การดําเนินการต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถต่อได้ท่ี สํานักพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา (ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ช้ัน1) โดยใช้เอกสารดังต่อไปน้ี  
 1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเล่มเดิม 
 2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว   จํานวน 1 รูป 
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ 
 4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียน
บ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 5. กรณีบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอต่ออายุบัตรประจําตัวคน
พิการให้นําหลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย 
 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 
 การดําเนินการเปล่ียนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ท่ี สํานักพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดพะเยา (ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ช้ัน1) โดยใช้เอกสารดังต่อไปน้ี  
 1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเล่มเดิม 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ 
 3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียน
บ้าน อย่างละ  1 ฉบับ 

 
การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ(ต่อ) 

 
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียน

บ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 
 6. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้รับรอง  
จํานวน 1 ฉบับ 
 
 
 



๔๒ 
 

 
คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
ข้อแนะนําสําหรับการย่ืนคําร้องเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย  
สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง  
2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าม่วง 
3. การย่ืนคําร้องขอรับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถย่ืนคําร้องได้ท่ี กองสวัสดิการสังคม โดยนํา
หลักฐานมาเพ่ือประกอบการย่ืนดังน้ี 
 3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
 3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสําเนา) 
 3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสําเนา) 
4. กรณีท่ีผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมาย่ืนคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอํานาจให้
ผู้อุปการะมาดําเนินการแทนได้ 
5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นท้ังผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถดําเนินการ
ได้ท้ังหมด 

6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิลําเนา (ย้ายช่ือในทะเบียน
บ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ป่วยเอดส์ต้องดําเนินการย่ืนคําร้องขอรับเบ้ียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกคร้ัง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายภูมิลําเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพ่ือรับเงินเบ้ีย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่
ดําเนินการย่ืนคําร้องขอรับเบ้ีย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกคร้ัง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้าย
ภูมิลําเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนท่ีย้ายภูมิลําเนา 
เท่าน้ัน 

7. กรณีคนพิการท่ีได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ท่ีเสียชีวิต
ต้อง  แจ้งให้        กองสวัสดิการสังคมทราบ  ภายใน 7 วัน  
 
 

 

 

 

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์ /AIDs เท่าน้ัน 
หากระบุว่าป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง จะไมเ่ข้า
หลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห ์
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คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

เอกสารสําหรับการ 
รับขึนทะเบียนผู้สูงอายุ 

1.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
2.  สาํเนาทะเบียนบา้น 
3.  ใบมอบอาํนาจ(ถา้มี) 
4.  สาํเนาสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย  

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดทาํ

ประกาศรายชื(อ 

ยื(นคาํขอขึนทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลกัฐาน 
3 นาท/ีราย 

เจ้าหน้าที(ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน/

สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพิ(มเติม 
2 นาท/ีราย 
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คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ  เดมิ  10 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  3-5 นาที/ราย 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผู้พกิาร) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* หมายเน 
 

 

 
 
 

ยื(นคาํขอขึนทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลกัฐาน 
3 นาท/ีราย 

เจ้าหน้าที(ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน/

สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพิ(มเติม 
2  นาท/ีราย 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

เอกสารสําหรับการ 
รับขึนทะเบียนผู้พกิาร 

1.  สาํเนาบตัรประจาํตวัผูพ้ิการ 
2.  สาํเนาทะเบียนบา้น 
3.  ใบมอบอาํนาจ(ถา้มี) 
4. สาํเนาสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย  

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดทาํ

ประกาศรายชื(อ 
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คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ  เดมิ  10 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  3-5 นาที/ราย 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

(การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

จัดทาํบัญชีรายชื(อและบันทกึข้อความ 
( 1  วนั) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

จัดทาํฎกีาเบิกจ่ายเงิน 

ตรวจฎกีา/จัดทาํเช็คเบิกเงิน  
(กองคลงั)  

1 วนั 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 

รับเงินได้ไม่เกนิ 2 วันทาํการ 
กรณไีม่ใช่ธ.กรุงไทย 

รับเงินผ่านธนาคาร 
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คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

(การเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการ) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดทาํบัญชีรายชื(อและบันทกึข้อความ 
 ( 1 วนั) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

จัดทาํฎกีาเบิกจ่ายเงิน 
 

ตรวจฎกีา/จัดทาํเช็คเบิกเงิน  
(กองคลงั)  

1 วนั 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 

รับเงินได้ไม่เกนิ 2 วันทาํการ 
กรณไีม่ใช่ธ.กรุงไทย 

รับเงินผ่านธนาคาร 
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คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ตัวอย่างแบบฟอร์มคําขอขึน้ทะเบียน 
 

ทะเบียนเลขท่ี...................................../255๗ 
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ 

เขียนท่ี     ทต.ฉลอง         . 
วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ........................................................นามสกุล....................................................... 
เกิดวันท่ี....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สญัชาติ       ไทย        มีช่ืออยู่ในสําเนา 
ทะเบียนบ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................ 
ตําบล/แขวง         ฉลอง            อําเภอ/เขต          เมือง        จังหวัด         .....  ภูเก็ต                 . 
รหัสไปรษณีย์      83150         โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจําตวัประชาชนของ 
ผู้สูงอายุท่ียื่นคําขอ  �-����-�����-��-� 
สถานภาพสมรส  �  โสด  �  สมรส  �  หม้าย  �  หย่าร้าง  �  แยกกันอยู่  �  อ่ืนๆ................................. 
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท 
ข้อมูลท่ัวไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรฐั 

� ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ  � ได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  � ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 
� ย้ายภูมลิําเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันท่ี...........................................................................................................โดยยา้ยมาจาก (ระบุท่ี
อยู่เดิม.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘  โดยวิธีดังต่อไปน้ี (เลือก 1 วิธี) 
�  รับเงินสดด้วยตนเอง   �  รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดร้ับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
�  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ �  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
พร้อมแนบเอกสาร ดังน้ี 

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย  �  สําเนาทะเบียนบ้าน 
�  สําเนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสู้งอายุประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสู้งอายุผ่านธนาคาร) 
�  หนังสือมอบอํานาจพร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ีคุณสมบัตคิรบถ้วน ไม่ไดเ้ป็นผูร้บับํานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดอืนจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
(ลงช่ือ)...........................................................................  (ลงช่ือ)..........................................................               
        (.........................................................................)          (..........................................................)                  
             ผู้ยื่นคําขอ/ผูร้ับมอบอํานาจยื่นคําขอ          เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน 
       ผู้ยื่นคําขอฯ แทน ตามหนงัสือมอบอํานาจ เก่ียวข้องเป็น................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบยีน 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอํานาจ)  .................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ 
�-����-�����-��-� ที่อยู่......................................................................................... 
.........................................................................โทรศัพท์................................................................................................. 
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คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

-2- 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
          ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 
..................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
�-����-�����-��-�   
�  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน   
�  เป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัต ิเน่ืองจาก 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
(ลงช่ือ).............................................................................. 
       (...............................................................................) 

จ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลกมลา 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิด้ตรวจสอบแล้ว มี
ความเห็นดังน้ี 
�  สมควรรับลงทะเบียน  �  ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 

คําสั่ง 
         �  รับลงทะเบียน  �  ไม่รับลงทะเบียน  �  อ่ืนๆ................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)......................................................... 
     (......................................................)                                    
     นายกเทศบาลมนตรีตําบลสันป่าม่วง 
วัน/เดือน/ปี............................................. 

 

 

 (ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายท่ีุยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .    
 

ทะเบียนเลขท่ี...................................../255๗ 

ย่ืนแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี..................... เดอืน......พฤศจิกายน....... พ.ศ.2557 
 การลงทะเบียนคร้ังน้ี เพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยจะ
ได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559 ในอัตราแบบ
ข้ันบันได ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน  
** กรณีผู้สูงอายุ ย้าย ภูมิลําเนาไปอยู่ท่ีอื่น (ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม๒๕๕๗  ถึง วันท่ี 30 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘) จะต้องไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ณ ท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน แห่งใหม่ ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้
ต่อเน่ือง 
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คู่มือประชาชน เทศบาลตําบลสันป่าม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
 

ทะเบียนเลขท่ี........................./255๗ 
 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๙ 
 
 
 
 

ข้อมูลคนพิการ 
เขียนท่ี........................................................... 

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

คํานําหน้านาม  � เด็กชาย  � เด็กหญิง  � นาย  � นาง  � นางสาว  � อ่ืน  ๆ(ระบุ)......................... 
ช่ือ.................................................นามสกุล..............................เกิดวันท่ี....................เดือน...................พ.ศ........................อายุ..................
ปี สัญชาติ........................ มีช่ืออยู่ในสําเนาทะเบียนบ้านเลขท่ี...........หมู่ท่ี.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................
ตําบล ..ฉลอง........อําเภอ เมือง จังหวัด   ภูเก็ต   รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท์....................  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้พิการท่ียื่นคําขอ �-����-�����-��-�  

ประเภทความพิการ      �   ความพิการทางการเห็น       �   ความพิการทางสติปัญญา                             
�   ความพิการทางการไดย้ินหรือสือ่ความหมาย     �   ความพิการทางการเรยีนรู้   �   ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย      �   
ความพิการทางออทิสติก     �   ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม    �   พิการซํ้าซ้อน   �   ไม่ระบุความพิการ 
สถานภาพ  �  โสด     �  สมรส    �  หม้าย    �  หย่าร้าง    �  แยกกันอยู่    �  อ่ืน ๆ........... 
บุคคลอ้างอิงท่ีสามารถติดต่อได้ .............................................................................โทรศัพท์.................................................................. 

ข้อมูลท่ัวไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    
�  ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ  �  เคยได้รบั(ย้ายภูมลิําเนา)เข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ............................  
� ได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ     � ได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  � อ่ืน  ๆ(ระบุ)........ 
� ไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันด้วยตนเอง    � มีรายได้ไมเ่พียงพอแก่การยังชีพ  � ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ้
� มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายได้ต่อเดือน(ระบุ)................................บาท 
มีความประสงค์ขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ โดยวิธีดังต่อไปน้ี (เลือก ๑ วิธี)  

�  รับเงินสดด้วยตนเอง   �  รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มสิิทธิ 
�  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิ�  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รบัมอบอํานาจจากผูม้ีสิทธิ 

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

�  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย   �  สําเนาทะเบียนบ้าน  
�  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงค์ขอรับเงินผา่นธนาคาร) 
�  หนังสือมอบอํานาจพร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯแทน) 

 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน ไมไ่ด้เป็นผูร้ับบํานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างตน้เป็นความจริงทุกประการ             

               (ลงช่ือ)........................................................              (ลงช่ือ)........................................................ 
                    (........................................................)                      (.......................................................) 
                    ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ                            เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 
หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไมต่้องการออก   และทําเครื่องหมาย √  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีตอ้งการ 

 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวข้องกับ
คนพิการท่ีขอข้ึนทะเบียน โดยเป็น � บิดา - มารดา  � บุตร  � สามี- ภรรยา  � พ่ีน้อง  � ผู้ดูแลคนพิการ  � อ่ืน  ๆ ..........................
ลงทะเบียนช่ือ – สกุล (ผูร้ับมอบอํานาจ)............................เลขประจําตัวประชาชนผูร้ับมอบอํานาจ 
�-����-�����-��-� ท่ีอยู่.............................................โทรศัพท์............................................................. 
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-2- 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
          ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….. 
....................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
�-����-�����-��-� แล้ว 
�  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน   �  เป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัต ิ
เน่ืองจาก............................................................................................ 
......................................................................................................... 
 

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

     เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลกมลา 
          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิด้ตรวจสอบแล้วมี
ความเห็นดังน้ี 
�  สมควรรับลงทะเบียน  �  ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 

คําสั่ง 
�  รับลงทะเบียน   �  ไม่รบัลงทะเบียน   �  อ่ืน ๆ .................................................................................... 
 

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

วัน/เดือน/ปี............................................ 
 

 
 
 

ทะเบียนเลขท่ี...................................../255๖ 
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันท่ี.............................เดือน......................................พ.ศ....................................... 
 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ โดยจะได้รับเงินเบ้ีย
ความพิการต้ังแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๕๘ ถึง เดือนกันยายน  ๒๕๕๙ ในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท ภายในวันท่ี ๑๐ ของ
ทุกเดือน กรณีคนพิการย้ายภูมิลําเนาไปอยู่ท่ีอ่ืน(ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม ๒๕๕๗  ถึง วันท่ี 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
จะต้องไปลงทะเบียนยื่น ณ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แห่งใหม่  ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ท้ังนี้ เพ่ือเป็น
การรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง 

ตัดตามเส้นประให้คนพิการท่ีข้ึนทะเบียนเก็บไว้ 



 

คู่มือประชาชน Knowledge Management 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนงัสือมอบอํานาจ
 

หนังสือมอบอํานาจย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                                                                

                                                   
โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า

เลขท่ี..........................ออกให้  ณ
หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย............................
เขต/อําเภอ...........................จังหวัด
 ขอมอบอํานาจให้........................
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร..............................
เม่ือวันท่ี..........................อยู่บ้านเลขท่ี
ถนน...........................แขวง/ตําบล
โทรศัพท์............................................
 เป็นผู้มีอํานาจ ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
๒๕๕๙   แทนข้าพเจ้าและมีระยะเวลาการมอบอํานาจไม่เกินปีงบประมาณ พ
 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจน้ีเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองท้ังส้ิน
 เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ
 

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

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

   

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

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

Knowledge Management  เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนงัสือมอบอํานาจ

 

หนังสือมอบอํานาจย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                                                                                      ท่ี........................................

                                                   วันท่ี..............เดือน...................................
โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า......................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.............................

..................................เม่ือวันท่ี...............................
............................ถนน...........................แขวง/ตําบล.................

จังหวัด................................................โทรศัพท์............................
...............................................................เก่ียวพันเป็น..........................................

..............................เลขท่ี..............................................ออกให้  ณ
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย...........................................

ตําบล...........................เขต/อําเภอ...........................
............................................ 

ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
ทนข้าพเจ้าและมีระยะเวลาการมอบอํานาจไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ.

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจน้ีเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองท้ังส้ิน 

เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน

..................................................................ผู้มอบอํานาจ
(................................................................) 

       

...................................................................ผู้รับมอบอํานาจ
(................................................................) 

...................................................................พยาน 
................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................พยาน
(..................................................................) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มหนงัสือมอบอํานาจ 

หนังสือมอบอํานาจย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
........................................ 

...................................พ.ศ.............. 
................................................. 

...............................อยู่บ้านเลขท่ี.............. 
............................................. 

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

ออกให้  ณ.................................... 
........................................... 

...........................จังหวัด.......................... 

ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
.๒๕๕๙ 

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจน้ีเสมือนว่า

ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

ผู้มอบอํานาจ/ผู้สูงอายุ 

ผู้รับมอบอํานาจ 

 

พยาน 



 

คู่มือประชาชน Knowledge Management 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนงัสือมอบอํานาจ
 
 

หนังสือมอบอํานาจย่ืนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                                                                                                

                                                   
โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า

เลขท่ี..............................ออกให้  ณ
หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย..............................
เขต/อําเภอ...............................จังหวัด
 ขอมอบอํานาจให้............................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...................................
เม่ือวันท่ี.........................อยู่บ้านเลขท่ี
ถนน............................แขวง/ตําบล
โทรศัพท์...................................................
 เป็นผู้มีอํานาจ ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนผู้พิการและรับเงินเบ้ียยังชีพพิการ
๒๕๕๙   แทนข้าพเจ้าและมีระยะเวลาการมอบอํานาจไม่เกินปีงบประมาณ พ
 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจน้ีเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองท้ังส้ิน
 เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ
 

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

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

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

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

Knowledge Management  เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนงัสือมอบอํานาจ

หนังสือมอบอํานาจย่ืนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
                                                                                                

                       วันท่ี..............เดือน...................................
โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า..............................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.........................................

ออกให้  ณ..............................เม่ือวันท่ี...............................
..............................ถนน...............................แขวง/ตําบล

จังหวัด...............................................โทรศัพท์...........................................
............................................................เก่ียวพันเป็น.........

...................................เลขท่ี..........................................ออกให้  ณ
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย.............................................

ตําบล...................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด
......................................................... 

ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนผู้พิการและรับเงินเบ้ียยังชีพพิการ ในปีงบประมาณ พ
แทนข้าพเจ้าและมีระยะเวลาการมอบอํานาจไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ.

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจน้ีเสมือนว่า
กระทําด้วยตนเองท้ังส้ิน 

เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว

..................................................................ผู้มอบอํานาจ
(................................................................) 

 

...................................................................ผู้รับมอบอํานาจ
(................................................................) 

 

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

...................................................................พยาน
(..................................................................) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มหนงัสือมอบอํานาจ 

ผู้พิการ 
                                                                                                ท่ี.................................. 

...................................พ.ศ.............. 
......................................... 

...............................อยู่บ้านเลขท่ี.............. 
ตําบล...................................... 

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

ออกให้  ณ.................................... 
.............................................

จังหวัด.......................... 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.
.๒๕๕๙ 

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจน้ีเสมือนว่า

ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

ผู้มอบอํานาจ/ผู้สูงอายุ 

ผู้รับมอบอํานาจ 
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การขอใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คํานิยาม กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือ กิจการท่ีต้องมีการควบคุม ในเขตเทศบาล

ตําบลสันป่าม่วง      กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีท้ังหมด 
 1.กิจการท่ีเก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ ได้แก่ การเล้ียงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ การเล้ียงเป็ด 
ห่าน ไก่ นก การเล้ียงสัตว์น้ํา สัตว์เล้ือยคลานหรือแมลง การเล้ียงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม การประกอบ
กิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
 2.กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การฆ่า เป็ด ห่าน ไก่ นก การฟอกหนัง
สัตว์   ขนสัตว์ การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนัง
สัตว์       ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์
 3.กิจการเก่ียวกับอาหาร เคร่ืองดื่ม นํ้าดื่ม
เค็ม ปลาเค็ม หนังหมู กุ้งแห้ง การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานท่ีจําหน่ายอาหารและเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน
 4.กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
การผลิตสบู่ ผงซักฟอก หรือผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่างๆ
 5.กิจการผลิตภัณฑ์เก่ียวกับการเกษตร ได้แก่ การจัดการสกัดเอานํ้ามันจากพืช 
มันสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร การขัด การกะเทาะ การบด
เมล็ดพืช   การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
 6.กิจการเก่ียวกับส่ิงทอ ได้แก่ การป่ันด้าย การกรอกด้าย การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร หรือการ
ทอผ้าด้วยก่ีกระตุก การสะสมปอ ป่า
 7.กิจการท่ีเก่ียวกับไม้ 
ค้ิว หรือการตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
 8.กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่ ได้แก่ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ การกลึง ก
ด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า
 9.กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ได้แก่ การต่อ การประกอบ การเคาะ 
การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อ
อากาศ    หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล
 10.กิจการเก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี ได้แก่ การผลิต การบรรจุ การสะสม การ
ขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําลาย การผลิต การกล่ัน การสะสม การขนส่งนํ้ามั
ปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ
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การขอใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือ กิจการท่ีต้องมีการควบคุม ในเขตเทศบาล

ป็นอันตรายต่อสุขภาพมีท้ังหมด 133 รายการ แบ่งเป็น 
กิจการท่ีเก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ ได้แก่ การเล้ียงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ การเล้ียงเป็ด 

ห่าน ไก่ นก การเล้ียงสัตว์น้ํา สัตว์เล้ือยคลานหรือแมลง การเล้ียงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม การประกอบ
รเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การฆ่า เป็ด ห่าน ไก่ นก การฟอกหนัง
สัตว์   ขนสัตว์ การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนัง

ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ 
กิจการเก่ียวกับอาหาร เคร่ืองดื่ม นํ้าดื่ม ได้แก่ การผลิตเนย เนยเทียม การอบและตากเน้ือ

เค็ม ปลาเค็ม หนังหมู กุ้งแห้ง การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
นท่ีจําหน่ายอาหารและเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
การผลิตสบู่ ผงซักฟอก หรือผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่างๆ 

กิจการผลิตภัณฑ์เก่ียวกับการเกษตร ได้แก่ การจัดการสกัดเอานํ้ามันจากพืช 
มันสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร การขัด การกะเทาะ การบด
เมล็ดพืช   การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  

กิจการเก่ียวกับส่ิงทอ ได้แก่ การป่ันด้าย การกรอกด้าย การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร หรือการ
ทอผ้าด้วยก่ีกระตุก การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น 

 ไดแ้ก่ การเล่ือย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่วง การทํา
 

กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่ ได้แก่ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ             
ด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า 

กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ได้แก่ การต่อ การประกอบ การเคาะ 
การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับ
อากาศ    หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล

กิจการเก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี ได้แก่ การผลิต การบรรจุ การสะสม การ
ขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําลาย การผลิต การกล่ัน การสะสม การขนส่งนํ้ามั
ปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ 

53 

 
 อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

การขอใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือ กิจการท่ีต้องมีการควบคุม ในเขตเทศบาล

รายการ แบ่งเป็น 13 กลุ่มดังน้ี 
กิจการท่ีเก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ ได้แก่ การเล้ียงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ การเล้ียงเป็ด 

ห่าน ไก่ นก การเล้ียงสัตว์น้ํา สัตว์เล้ือยคลานหรือแมลง การเล้ียงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม การประกอบ

กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การฆ่า เป็ด ห่าน ไก่ นก การฟอกหนัง
สัตว์   ขนสัตว์ การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนัง

ได้แก่ การผลิตเนย เนยเทียม การอบและตากเน้ือ
เค็ม ปลาเค็ม หนังหมู กุ้งแห้ง การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน การผลิตนํ้าแข็ง           

 
กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง ได้แก่     

กิจการผลิตภัณฑ์เก่ียวกับการเกษตร ได้แก่ การจัดการสกัดเอานํ้ามันจากพืช การผลิตแป้ง
มันสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร การขัด การกะเทาะ การบด

กิจการเก่ียวกับส่ิงทอ ได้แก่ การป่ันด้าย การกรอกด้าย การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร หรือการ

ไดแ้ก่ การเล่ือย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่วง การทํา

กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่ ได้แก่ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
ารเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ             

กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ได้แก่ การต่อ การประกอบ การเคาะ 
ม การปรับแต่ง ระบบปรับ

อากาศ    หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 
กิจการเก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี ได้แก่ การผลิต การบรรจุ การสะสม การ

ขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําลาย การผลิต การกล่ัน การสะสม การขนส่งนํ้ามัน
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 11.กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ ได้แก่ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดิน
เผา การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง
 
 12.กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ ได้แก่ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  กา
กิจการสถานท่ีอาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ี
อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
    13.กิจการอ่ืนๆ ได้แก่ การสะสมวัสดุ ส่ิงของชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้เพ่ือการค้า การพิมพ์
หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร
เคร่ืองจักร 
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 1.สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต จํานวน 
 2.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 
  3.หลักฐานการแสดงว่าสถานท่ีนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 1 ชุด 
  4.แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้ง จํานวน 
  5.สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับอํานาจ
อํานาจ) จํานวน 1 ชุด 
  6.แบบฟอร์มคําร้อง จํานวน 
*ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 
ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการน้ัน หากผู้ประกอบการดังกล่าว 
ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ
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กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ ได้แก่ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดิน
เผา การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ ได้แก่ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  กา
กิจการสถานท่ีอาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ี
อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

กิจการอ่ืนๆ ได้แก่ การสะสมวัสดุ ส่ิงของชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้เพ่ือการค้า การพิมพ์
พ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร กิจการอ่ืนๆ ซัก อบ รีด ย้อมสีผ้า โดยใช้

 
สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต จํานวน 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด 

งว่าสถานท่ีนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้ง จํานวน 1 ชุด 
สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับอํานาจ

แบบฟอร์มคําร้อง จํานวน 1 ชุด 
ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาตกรณีไม่

ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการน้ัน หากผู้ประกอบการดังกล่าว 
ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535* 
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กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ ได้แก่ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดิน

กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ ได้แก่ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  การประกอบ
กิจการสถานท่ีอาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ี

กิจการอ่ืนๆ ได้แก่ การสะสมวัสดุ ส่ิงของชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้เพ่ือการค้า การพิมพ์
กิจการอ่ืนๆ ซัก อบ รีด ย้อมสีผ้า โดยใช้

สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต จํานวน 1 ชุด 

งว่าสถานท่ีนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย

สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับอํานาจ(กรณีมอบ

ปี นับตั้งแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาตกรณีไม่
ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการน้ัน หากผู้ประกอบการดังกล่าว 
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   คํานิยาม “ตลาด”
สินค้าประเภทสัตว์ เน้ือสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือ 
ของเสียง่าย ท้ังน้ี ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรื
บริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุม       เพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็น
คร้ังคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 1.สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต จํานวน 
 2.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 
  3.หลักฐานการแสดงว่าสถานท่ีนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 1 ชุด 
  4.แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้ง จํานวน 
  5.สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับอําน
อํานาจ) จํานวน 1 ชุด 
  6.แบบฟอร์มคําร้อง จํานวน 
*ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 
ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการน้ัน หากผู้ประกอบการดังกล่าว 
ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ
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การขออนุญาตจัดต้ังตลาด 
” หมายความว่า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน่าย

สินค้าประเภทสัตว์ เน้ือสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือ 
ของเสียง่าย ท้ังน้ี ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุม       เพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็น

 
สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต จํานวน 

เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด 
หลักฐานการแสดงว่าสถานท่ีนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้ง จํานวน 1 ชุด 
สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับอําน

แบบฟอร์มคําร้อง จํานวน 1 ชุด 
ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาตกรณีไม่

ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการน้ัน หากผู้ประกอบการดังกล่าว 
ามผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535* 
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หมายความว่า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน่าย
สินค้าประเภทสัตว์ เน้ือสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือ 

อไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุม       เพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็น

สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต จํานวน 1 ชุด 

หลักฐานการแสดงว่าสถานท่ีนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย

สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับอํานาจ(กรณีมอบ

ปี นับตั้งแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาตกรณีไม่
ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการน้ัน หากผู้ประกอบการดังกล่าว 

 



 

คู่มือประชาชน Knowledge Management 

 
 
 

การขออนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร
คํานิยาม “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเคร่ืองคํ้าจุนชีวิต ได้แก่

  (๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ดื่ม อม หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรื
ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน แล้วแต่
กรณี 
  (๒) วัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี 
และเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส 
 

“สถานที่จําหน่ายอาหาร
สาธารณะ ท่ีจัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้
ทันที ท้ังน้ีไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือนําไปบริโภคท่ี
อ่ืนก็ตาม 

 
 “สถานที่สะสมอาหาร” 
สาธารณะ ท่ีจัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซึ่ง
ผู้ซื้อต้องนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 1.สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต จํานวน 
 2.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 
  3.หลักฐานการแสดงว่าสถานท่ีนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 1 ชุด 
  4.แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้ง จํานวน 
  5.สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับอํานาจ
อํานาจ) จํานวน 1 ชุด 
  6.แบบฟอร์มคําร้อง จํานวน 
*ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 
ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดํา
ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ
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การขออนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร
หมายความว่า ของกินหรือเคร่ืองคํ้าจุนชีวิต ได้แก่ 

วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ดื่ม อม หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรื
ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน แล้วแต่

วัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี 

สถานที่จําหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง
สาธารณะ ท่ีจัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้
ทันที ท้ังน้ีไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือนําไปบริโภคท่ี

 หมายความว่า อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง
สาธารณะ ท่ีจัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซึ่ง
ผู้ซื้อต้องนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

 
ยนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต จํานวน 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด 
หลักฐานการแสดงว่าสถานท่ีนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้ง จํานวน 1 ชุด 
นาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับอํานาจ

แบบฟอร์มคําร้อง จํานวน 1 ชุด 
ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาตกรณีไม่

ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการน้ัน หากผู้ประกอบการดังกล่าว 
ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535* 
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การขออนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ดื่ม อม หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แต่
ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน แล้วแต่

วัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี 

ายความว่า อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง
สาธารณะ ท่ีจัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้
ทันที ท้ังน้ีไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือนําไปบริโภคท่ี

หมายความว่า อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง
สาธารณะ ท่ีจัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซึ่ง

ยนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต จํานวน 1 ชุด 

หลักฐานการแสดงว่าสถานท่ีนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย

นาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับอํานาจ(กรณีมอบ

ปี นับตั้งแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาตกรณีไม่
เนินกิจการน้ัน หากผู้ประกอบการดังกล่าว 
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การขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย
คํานิยาม สิงปฏิกูล หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความร่วมถึงส่ิงอ่ืนใดซึ่งเป็น

ส่ิงโสโครก    หรือมีกล่ินเหม็น 

มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอ่ืน
 

มูลฝอยติดเช้ือ หมายความว่า มูลฝอย ซึ่งมีส่วนประกอบ
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์ รวมท้ังม่ิงของหรือเคร่ืองใช้ท่ีสัมผัสกับผู้ป่วย
ตลอดจนซากสัตว์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์ทดลอง ซึ่งถูกท้ิงจากสถานพยาบาล สถานประกอบการ
หรือสถานอ่ืนๆ หรือส่ิงอ่ืนใดตามท่ี
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 1.สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต จํานวน 
 2.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 
  3.หลักฐานการแสดงว่าสถานท่ีนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหม
การควบคุมอาคาร 1 ชุด 
  4.แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้ง จํานวน 
  5.สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับอํานาจ
อํานาจ) จํานวน 1 ชุด 
  6.แบบฟอร์มคําร้อง จํานวน 
*ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 
ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการน้ัน หากผู้ประกอบการดังกล่าว 
ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ
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การขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย
หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความร่วมถึงส่ิงอ่ืนใดซึ่งเป็น

หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอ่ืน

หมายความว่า มูลฝอย ซึ่งมีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วนส่ิงท่ีทําให้เกิดโรค ท่ี
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์ รวมท้ังม่ิงของหรือเคร่ืองใช้ท่ีสัมผัสกับผู้ป่วย
ตลอดจนซากสัตว์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์ทดลอง ซึ่งถูกท้ิงจากสถานพยาบาล สถานประกอบการ
หรือสถานอ่ืนๆ หรือส่ิงอ่ืนใดตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าม่วงกําหนด 

 
สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต จํานวน 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด 
หลักฐานการแสดงว่าสถานท่ีนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหม

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้ง จํานวน 1 ชุด 
สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับอํานาจ

แบบฟอร์มคําร้อง จํานวน 1 ชุด 
ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาตกรณีไม่

ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการน้ัน หากผู้ประกอบการดังกล่าว 
ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535* 

57 

 
 อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

การขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย 
หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความร่วมถึงส่ิงอ่ืนใดซึ่งเป็น

หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอ่ืน 

หรือเจือปนด้วนส่ิงท่ีทําให้เกิดโรค ท่ี
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์ รวมท้ังม่ิงของหรือเคร่ืองใช้ท่ีสัมผัสกับผู้ป่วย
ตลอดจนซากสัตว์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์ทดลอง ซึ่งถูกท้ิงจากสถานพยาบาล สถานประกอบการ

สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต จํานวน 1 ชุด 

หลักฐานการแสดงว่าสถานท่ีนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย

สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับอํานาจ(กรณีมอบ

และให้มาขอต่อใบอนุญาตกรณีไม่
ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการน้ัน หากผู้ประกอบการดังกล่าว 
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แนวทางปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน

เร่ือง   การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ลําดับ
ท่ี 

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

กรณีขออนุมัติรายใหม่ 
เอกสารประกอบ 
1. บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบ้าน
ผู้ขอใบอนุญาต   
2. บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบ้าน
ผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือ
ใบอนุญาต   
3.  สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็น
ท่ีตั้งสถานประกอบการ   
4.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน ของผู้แทนนิติบุคคล 
ผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารท่ีใช้
แสดงว่าอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการ 
สามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดย
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ
(เอกสารหมายเลข 1-5 ให้ถ่ายเอกสาร
และ   รับรองสําเนาแนบมาด้วย
6. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถ
ดําเนินการด้วยตนเอง 
กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต 
เอกสารประกอบ 
1. แสดงบัตรประจําตัวผู้ได้รับอนุ
    และเจ้าหน้าท่ีจดเลขท่ี บัตรประจําตัว
ไว้    ในใบคําร้อง 
2. แสดงบัตรประจําตัวของผู้แทนนิติ
บุคคล   และเจ้าหน้าท่ีจดเลขท่ีบัตร
ประจําตัวไว้   ในใบคําร้องด้วยในกรณีท่ีผู้
ขออนุญาต    เป็นนิติบุคคล 
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แนวทางปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( 133 

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ 
ระยะเวลา 

ในการปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบ้าน   

และสําเนาทะเบียนบ้าน      
ผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือ  

สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็น  

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจําตัว 
ประชาชน ของผู้แทนนิติบุคคล  หาก 

สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารท่ีใช้    
แสดงว่าอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการ 
สามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดย ถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคาร 

ให้ถ่ายเอกสาร
รับรองสําเนาแนบมาด้วย) 

หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตร     
ประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ  
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถ 

แสดงบัตรประจําตัวผู้ได้รับอนุญาต 
และเจ้าหน้าท่ีจดเลขท่ี บัตรประจําตัว

แสดงบัตรประจําตัวของผู้แทนนิติ
และเจ้าหน้าท่ีจดเลขท่ีบัตร

ในใบคําร้องด้วยในกรณีท่ีผู้
 

โดยประมาณ 
3 วันทําการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยประมาณ  
15 นาทีต่อราย 

(ไม่รวม
ระยะเวลากรณี

ต้องออก
ตรวจสอบ
สถานท่ี) 

1. ใบอนุญาต
ประกอบ
กิจการฯท่ี
ดําเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ี
กําหนด 
(โดยประมาณ) 
2.  ความพึง
พอใจของผู้ยื่น
ขออนุญาต
ประกอบ กิจ
การฯ 
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( 133 ประเภท) 

หน่วยงาน    
ท่ีรับผิดชอบ 
เบอร์โทร 

หมายเหตุ                          
(กฎหมาย/
ระเบียบ/ 

หนังสือสั่งการ
ฯลฯ) 

เทศบาล
ตําบลสันป่า

ม่วง  
โทร. 0๕๔ – 
๘๘๘๘๗o 

- 
พระราชบัญญัติ
การสารธารณสุข           
พ.ศ. 2535 
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ลําดั
บท่ี 

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ

 

3. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แทนนิติบุคคล
ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผู้
นิติบุคคลและเลขหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาต
4. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีท่ีผู้
ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการ
ด้วยตนเอง 
5. ใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต
ฉบับเดิม 

3 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 

กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลง 
หรือ  ลดการประกอบกิจการสถานท่ี
หรือเครื่องจักร 
เอกสารประกอบ 
1. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ใน
ข้อ (1) 
2. ใบอนุญาตฯ เดิม 
กรณีใบอนุญาตชํารุด หรือสูญหาย
เอกสารประกอบ 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมและ
ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามแบบ
(ถ้ามี) ท่ีชํารุดในสาระสําคัญ 
2. หลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย
กรณีแจ้งเลิกกิจการ 
เอกสารประกอบ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม
ข้ันตอนการปฏิบัติ 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน  และ
ตรวจ สอบสถานประกอบการ  หากยัง
ไม่ ถูกต้องให้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง
ภายในกําหนดระยะเวลา 
3.  ผู้มีอํานาจลงนามอนุมัติ  
ใบอนุญาต 
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ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ 
ระยะเวลา 

ในการปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แทนนิติบุคคล
ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผู้แทน
นิติบุคคลและเลขหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาต 

หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีท่ีผู้
ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการ

ใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต 

 

 

ยนแปลง   ขยาย 
ลดการประกอบกิจการสถานท่ี   

เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ใน 

กรณีใบอนุญาตชํารุด หรือสูญหาย 

ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมและ
ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามแบบ อภ.5 

 
หลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย 

ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม 

ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน  และ

สอบสถานประกอบการ  หากยัง
ถูกต้องให้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง   

  ออก

โดยประมาณ 
3 วันทําการ 

 
 
 
 
 
 

โดยประมาณ  
15 นาทีต่อ

ราย 
 
 
 

โดยประมาณ 
15 นาทีต่อ

ราย 
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หน่วยงาน    
ท่ีรับผิดชอบ 
เบอร์โทร 

หมายเหตุ                          
(กฎหมาย/
ระเบียบ/ 

หนังสือสั่งการ
ฯลฯ) 

 

 

 

 

  



 

คู่มือประชาชน Knowledge Management 

แนวทางปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน

ลําดับ
ท่ี 

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 

3 
 
 
 
 
 

กรณีขออนุญาต (รายใหม่) 
เอกสารประกอบ 
1. บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบีย
บ้านผู้ขอใบอนุญาต 
2. บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียน
บ้าน ผู้จัดการ หากไม่บุคคลเดียวกับผู้
ถือใบอนุญาต  
3. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้
เป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ
4. สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตร
ประจําตัวของ ผู้แทนนิติบุคคล   หาก
ผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารท่ี
ใช้ แสดงว่าอาคารท่ีใช้เป็นสถาน
ประกอบการ สามารถใช้ประกอบการ
นั้นได้โดยถูกต้อง ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร  
(เอกสาร 1-5  ถ่ายเอกสารและรับรอง
สําเนาแนบมาด้วย) 
6. หนังสือมอบอํานาจ 
กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต 
เอกสารประกอบ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม
กรณีใบอนุญาตชํารุด  หรือสูญหาย
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม
มี)    ท่ีชํารุดในสาระสําคัญ
2. หลักฐานการแจ้งความกรณี
ใบอนุญาตสูญหาย 

 

Knowledge Management  เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 

แนวทางปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 

เร่ือง   การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 

ฏิบัติ 
ระยะเวลา 

ในการปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

 

บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียน

บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียน
ผู้จัดการ หากไม่บุคคลเดียวกับผู้

สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้
เป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ 

สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตร

ผู้แทนนิติบุคคล   หาก

สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารท่ี
ใช้ แสดงว่าอาคารท่ีใช้เป็นสถาน
ประกอบการ สามารถใช้ประกอบการ

ตามกฎหมายว่าด้วย

ถ่ายเอกสารและรับรอง 

 

นุญาตประกอบกิจการเดิม 
หรือสูญหาย 

ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม (ถ้า
ท่ีชํารุดในสาระสําคัญ 

หลักฐานการแจ้งความกรณี

โดยประมาณ 
3 วันทําการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยประมาณ 
15 นาท่ีต่อ
ราย (ไม่รวม
ระยะเวลา

กรณีต้องออก
ตรวจสอบ
สถานท่ี)  

1. ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ฯ ท่ีดําเนินการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ี
กําหนด  
(โดยประมาณ) 
2.  ความพึง
พอใจของผู้ยื่น
ขออนุญาตฯ 

ตําบล

โทร
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 อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

หน่วยงาน    
ท่ีรับผิดชอบ 
เบอร์โทร 

หมายเหตุ                          
(กฎหมาย/
ระเบียบ/ 

หนังสือสั่งการ
ฯลฯ) 

เทศบาล
ตําบลสันป่า

ม่วง  
โทร. 0๕๔ – 
๘๘๘๘๗o 

- 
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 

 



 

คู่มือประชาชน Knowledge Management 

ลําดับ
ท่ี 

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ

 

 
 

5 

กรณีแจ้งเลิกกิจการ 
เอกสารประกอบ 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม 
และใบอนุญาตเปลี่ยนแปลง 
2. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียน
บ้านของผู้รับใบอนุญาต 
(ถ่ายเอกสารและรับรองสําเนาด้วย
กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาต 
เช่นเดียวกับการขออนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน
3. ผู้มีอํานาจลงนามอนุมัติ 
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ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ 
ระยะเวลา 

ในการปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม 
และใบอนุญาตเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) 

บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียน

ถ่ายเอกสารและรับรองสําเนาด้วย) 
กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาต 
เช่นเดียวกับการขออนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

โดยประมาณ 
15 นาท่ีต่อ
ราย (ไม่รวม
ระยะเวลา

กรณีต้องออก
ตรวจสอบ
สถานท่ี 

 

ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต 
น้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน 
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 อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

หน่วยงาน    
ท่ีรับผิดชอบ 
เบอร์โทร 

หมายเหตุ                          
(กฎหมาย/
ระเบียบ/ 

หนังสือสั่งการ
ฯลฯ) 

 

 

 

 



 

คู่มือประชาชน Knowledge Management 

แนวทางปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน

เร่ือง การขออนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
 

ลําดับ
ท่ี 

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

กรณีขออนุญาต (รายใหม่) 
เอกสารประกอบ 
1. บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียน
บ้าน    ผู้ขอใบอนุญาต 
2. บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียน
บ้าน     ผู้จัดการ หากไม่บุคคล
เดียวกับผู้ถือใบอนุญาต 
3. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้
เป็นท่ี ต้ังสถานประกอบการ
4. สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน  นิติบุคคล พร้อมแสดงบัตร
ประจําตัวของ ผู้แทนนิติบุคคล  หากผู้
ขอเป็นนิติบุคคล 
5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารท่ี
ใช้  แสดงว่าอาคารท่ีใช้เป็นสถาน
ประกอบ  การสามารถใช้ประกอบการ
นั้นได้โดย    ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม    อาคาร 
(เอกสารหมายเลข 1-5  ถ่ายเอกสาร
และ   รับรองสําเนาแนบมาด้วย
6. หนังสือมอบอํานาจ 
กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต 
เอกสารประกอบ  
1. เหมือนกับการขออนุญาต
รายใหม่ในข้อ (1) ยกเว้น 
หลักฐานการใช้อาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร 
2. ใบอนุญาตฉบับเดิม 
 
 
 

Knowledge Management  เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 

แนวทางปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 

การขออนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร(พ้ืนที่เกิน 

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ 
ระยะเวลา 

ในการปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

 

บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียน

บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียน
ผู้จัดการ หากไม่บุคคล

สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้
ต้ังสถานประกอบการ 

สําเนาหนังสือรับรองการจด
นิติบุคคล พร้อมแสดงบัตร

ผู้แทนนิติบุคคล  หากผู้

สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารท่ี
แสดงว่าอาคารท่ีใช้เป็นสถาน

การสามารถใช้ประกอบการ
ถูกต้องตามกฎหมายว่า

อาคาร  
ถ่ายเอกสาร

รับรองสําเนาแนบมาด้วย) 

 

เหมือนกับการขออนุญาต 

หลักฐานการใช้อาคารตามกฎหมายว่า

โดยประมาณ   
3 วันทําการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยประมาณ 
15 นาท่ีต่อ
ราย (ไม่รวม
ระยะเวลา

กรณีต้องออก
ตรวจสอบ
สถานท่ี) 

1. ใบอนุญาต
จัดต้ังสถานท่ี
จําหน่ายหรือ
สะสมอาหารท่ี
ดําเนินการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาท่ี
กําหนด          
(โดยประมาณ) 
2.  ความพึง
พอใจของผู้ยื่น
ขออนุญาตฯ 

ตําบล

โทร
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 อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร) 

หน่วยงาน    
ท่ีรับผิดชอบ 
เบอร์โทร 

หมายเหตุ                          
(กฎหมาย/
ระเบียบ/ 

หนังสือสั่งการ
ฯลฯ) 

เทศบาล
ตําบลสันป่า

ม่วง  
โทร. 0๕๔ – 
๘๘๘๘๗o 

- 
พระราชบัญญัติ
การสารธารณสุข           
พ.ศ. 2535 

 



 

คู่มือประชาชน Knowledge Management 

ลําดับ
ท่ี 

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 

5 

กรณีแจ้งเลิกกิจการ 
เอกสารประกอบ 
1. ใบอนุญาตฉบับเดิม  
2. บัตรประจําตัวประชาชนและ
     สําเนาทะเบียนบ้านของ
     ใบอนุญาต(ถ่ายเอกสารและรับรอง
สําเนาด้วย) 
กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาต
เอกสารประกอบ 
เช่นเดียวกับการขออนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กรณีใบอนุญาตชํารุด   หรือ สูญหาย
เอกสารประกอบ 
1. ใบอนุญาตฉบับเดิม (ถ้ามี
ฉบับท่ี      ชํารุดในสาระสําคัญ
2. หลักฐานการแจ้งความ กรณี
ใบอนุญาต สูญหาย 
ข้ันตอนการปฏิบัติ 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน
เอกสาร 
3. ผู้มีอํานาจลงนามอนุมัติ 
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ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ 
ระยะเวลา 

ในการปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

บัตรประจําตัวประชาชนและ 
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับ 

ถ่ายเอกสารและรับรอง

กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาต 

เช่นเดียวกับการขออนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หรือ สูญหาย 

ถ้ามี) หรือ
ชํารุดในสาระสําคัญ 

หลักฐานการแจ้งความ กรณี

ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน
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หน่วยงาน    
ท่ีรับผิดชอบ 
เบอร์โทร 

หมายเหตุ                          
(กฎหมาย/
ระเบียบ/ 

หนังสือสั่งการ
ฯลฯ) 

 

 



 

คู่มือประชาชน Knowledge Management 

 
แนวทางปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน

เร่ือง   การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที ่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

ลําดับ
ท่ี 

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2 
 
 

3 

 กรณีขอหนังสือรับรองการแจ้ง 
เอกสารประกอบ 
1. บัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนา
ทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต
2. บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียน
บ้าน     ผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้ถือ ใบอนุญาต 
3. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็น
ท่ีตั้ง สถานประกอบการ 
4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติ บุคคล พร้อมแสดงบัตรประจําตัว
ของผู้แทนนิติบุคคล หากผู้ขอเป็นนิติ
บุคคล 
5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ใช้   แสดงว่าอาคารท่ีใช้เป็นสถาน
ประกอบการ  สามารถใช้ประกอบการ
นั้นได้โดยถูกต้อง ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร (เอกสาร 
ถ่ายเอกสารและรับรอง สําเนาแนบมา
ด้วย) 
6. หนังสือมอบอํานาจ 
กรณีขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง
เอกสารประกอบ 
1. หนังสือรับรองการแจ้ง (
กรณีหนังสือรับรองชํารุด  หรอืสูญหาย
เอกสารประกอบ 
1. หนังสือรับรองการแจ้งเดิม
หรือ     หนังสือฯ ท่ีชํารุดในสาระสําคัญ
2. หลักฐานการแจ้งความ กรณีหนังสือ
    รับรองการแจ้งสูญหาย 
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แนวทางปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 

บรองการแจ้งจัดตั้งสถานที ่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร) 

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ 
ระยะเวลา 

ในการปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

กรณีขอหนังสือรับรองการแจ้ง (รายใหม่) 

บัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนา
ทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต 

ประจําตัว และสําเนาทะเบียน
ผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคล

านของบ้านท่ีใช้เป็น

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
บุคคล พร้อมแสดงบัตรประจําตัว

ของผู้แทนนิติบุคคล หากผู้ขอเป็นนิติ

สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารท่ี
แสดงว่าอาคารท่ีใช้เป็นสถาน

สามารถใช้ประกอบการ
ตามกฎหมายว่าด้วย

เอกสาร 1 - 5   
สําเนาแนบมา

กรณีขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 

(เดิม) 
หรอืสูญหาย 

ดิม (ถ้ามี) 
หนังสือฯ ท่ีชํารุดในสาระสําคัญ 

หลักฐานการแจ้งความ กรณีหนังสือ 
 

โดยประมาณ 
3 วันทําการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 นาท่ีต่อ
ราย (ไม่รวม
ระยะเวลา

กรณีต้องออก
ตรวจสอบ
สถานท่ี) 

1. หนังสือ
รับรองการแจ้ง
จัดต้ังสถานท่ี
จําหน่ายหรือ
สะสมอาหารท่ี
ดําเนินการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาท่ี
กําหนด          
(โดยประมาณ) 
2. ความพึง
พอใจของผู้ยื่น
ขอหนังสือรับรอง
ฯ 
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บรองการแจ้งจัดตั้งสถานที ่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

หน่วยงาน    
ท่ีรับผิดชอบ 
เบอร์โทร 

หมายเหตุ                          
(กฎหมาย/
ระเบียบ/ 

หนังสือสั่งการ
ฯลฯ) 

เทศบาล
ตําบลสันป่า

ม่วง  
โทร. 0๕๔ – 
๘๘๘๘๗o 

- 
พระราชบัญญั
ติการสาร
ธารณสุข   
พ.ศ. 2535 
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ลําดับ
ท่ี 

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ

4 

กรณีแจ้งเลิกกิจการ 
เอกสารประกอบ 
1. หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้ง  (ถ้ามี
2. บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียน
บ้าน     ของผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้ง
 (ถ่ายเอกสารและรับรองสําเนาด้วย
ข้ันตอนการปฏิบัติ 
1. ผู้ยื่นคําขอยื่นคําขอ 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน
3. ผู้มีอํานาจลงนามอนุมัติ 
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ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ 
ระยะเวลา 

ในการปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบแทน   
ถ้ามี) 

บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียน
ของผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้ง 

ถ่ายเอกสารและรับรองสําเนาด้วย) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน 
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หน่วยงาน    
ท่ีรับผิดชอบ 
เบอร์โทร 

หมายเหตุ                          
(กฎหมาย/
ระเบียบ/ 

หนังสือสั่งการ
ฯลฯ) 

 

 


