
                                                                                               

                          

 

 

 

                                          คูมือสําหรับประชาชน  

                  การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) 

         ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
  

                                                           

ตาํบลบ่อแก้วงอ
ค์

ส่วน
บริห

าร

ารก

 

  

  

                               องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

                    อําเภอนาคู   จังหวัดกาฬสนิธุ 

 

 

 

                                                        



                                                                                               

     

 คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499  
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย 
 

1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

     2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองคลังองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
     3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนทองถ่ิน 

              (กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

       1) กฎกระทรวงพาณชิยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 
       2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
    3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายวาดวยทะเบียนพาณชิย 
     4) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคบัแหง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 
        5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณชิย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
     6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณชิย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
     7) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณชิยแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนาย

ทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
     8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชย 

พ.ศ. 2555   
      9) คําสั่งสาํนักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย

และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย 
   10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

 6.ระดับผลกระทบ : บริการทีมี่ความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7.พื้นที่ใหบริการ: เขตพื้นที่ตําบลบอแกว อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ 
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมม ี  
   ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด  
9.ชองทางการใหบริการ  
     สถานที่ใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  

โทรศพัท, 043840672 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 
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                  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
                 1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ  
(มาตรา 11) 
                2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได 
                3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาํขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน 
                4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที ่
                หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรยีบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมี
ความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมโดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคาํขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับ
มอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือผูไดรบัมอบอํานาจ
ไวเปนหลักฐาน 
10.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพจิารณา
เอกสาร/แจงผล 
 

15 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลบอแกว 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีการเงินรับชาํระ
คาธรรมเนียม 
 

5 นาท ี องคการบริหาร
สวนตําบลบอแกว 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีรับจดทะเบียน/
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรยีมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที องคการบริหาร 
สวนตําบลบอแกว 

- 

4) 
การลงนาม 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคาํขอ 

10 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลบอแกว 

- 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 45 นาท ี
 
10.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
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11. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
11.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 0 ฉบับ (ถามีความจําเปน 
ตองใช เจาหนาที่เปน
ผูจัดหาเอง) 

2) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 0 0 ฉบับ (ถามีความจําเปน 
ตองใช เจาหนาที่เปน
ผูจัดหาเอง) 

 

11.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 
                                                                                                       /-4- รายการ.... 
                                                       -4- 
 
 

ที ่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบทพ.) กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา 

1 0 ฉบับ  

2) 

หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหญโดยใหเจาของรานหรือ
เจาของกรรมสิทธิ์ลงนามและใหมีพยานลงชื่อ
รับรองอยางนอย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิได
เปนเจาบาน ) 

3) 

สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูให
ความยินยอมเปนเจาบานหรือสําเนาสัญญา
เชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูเชาหรือ
เอกสารสิทธิ์อยางอื่นที่ผูเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ
เปนผูใหความยินยอมพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิได
เปนเจาบาน ) 

4) 
แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจ
และสถานที่สาํคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
พรอมลงนามรับรองเอกสาร 

- 1 0 ฉบับ  

5) 
หนังสือมอบอํานาจ (ถาม)ี พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ (ถามี) พรอมลงนามรับรองสาํเนา
ถูกตอง 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ  
 



                                                                                               

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

7) 

สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรอง
ใหเปนผูจําหนายหรือใหเชาสินคาดังกลาว
จากเจาของลิขสิทธ์ิของสินคาที่ขายหรือให
เชาหรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล
รัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ตางประเทศพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือ
ใหเชาแผนซีดี
แถบบันทึกวีดิ
ทัศนแผนวีดิทัศน
ดีวีดีหรือแผนวีดี
ทัศนระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เก่ียวกับ
การบันเทิง) 

8) 

หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของแหลงที่มาของ
เงินทุนและหลักฐานแสดงจํานวนเงนิทุน
หรืออาจมาพบเจาหนาที่เพื่อทําบันทึก
ถอยคําเก่ียวกับขอเท็จจริงของแหลงท่ีมา
ของเงินทุนพรอมแสดงหลักฐานแสดง
จํานวนเงนิทุนก็ได 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการคาอัญมณี
หรเืครื่องประดับ
ซึ่งประดับ
ดวยอัญมณี) 

 
12.คาธรรมเนยีม 

1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาํขอละ) 
คาธรรมเนียม 50 บาท 
 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
คาธรรมเนียม 30 บ 
 

13. ชองทางการรองเรียน 
 ชองทางการรองเรียน องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว อาํเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  

 โทรศัพท, 043840672 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 



                                                                                               

 

                                          คูมือสําหรับประชาชน  

          การจดทะเบียนพาณิชย (เลกิประกอบกิจการ) 

         ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
  

                                   

                                                    

ตาํบลบ่อแก้วงอ
ค์

ส่วน
บริห

าร
ารก

 

  

  

                              องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

                  อําเภอนาคู   จังหวัดกาฬสนิธุ 

 

 

 
 
 
 
 

คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 



                                                                                               

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย 
 
1.ช่ือกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณี
ผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
2.หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จังหวัดกาฬสินธุ 
3.ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในเขตพื้นที่ตําบลบอแกว 

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว)  
4.หมวดหมูของงานบริการ : จดทะเบียน  
5.กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

 1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 
 2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555   
 3) ประกาศกระทรวงพาณชิยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 
 4) ประกาศกระทรวงพาณชิยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน

พาณิชย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
 5) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

 6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิยที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย 

 7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบยีนพาณชิยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุ 

 8)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย 

 9)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

 10)ประกาศกระทรวงพาณชิยเรื่องใหผูประกอบพาณชิยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
 11)พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
 12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

6.ระดับผลกระทบ : บริการทีม่ีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7.พื้นที่ใหบริการ: เขตพื้นที่ตําบลบอแกว อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ 
8.ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินฺธุ  
โทรศพัท, 043840672  / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.   
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 9.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
    1) ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไวตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตใุดก็ตามเชน
ขาดทุนไมประสงคจะประกอบการคาตอไปเจาของสถานที่เรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชาหรือเลิกหางหุนสวน



                                                                                               

บริษัทใหยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด 30 วันนับตั้งแตวันเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
    2). กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเองเชนวิกลจริตตายสาบสูญ
เปนตนใหผูท่ีมีสวนไดเสียตามกฎหมายเชนสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
แทนผูประกอบพาณิชยกิจนั้นไดโดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิกพรอมแนบ
เอกสารหลักฐานการที่ผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายืน่คําขอจดทะเบียนไดดวยตนเองเชนใบมรณบัตรคาํสั่งศาล
เปนตน 
    3) ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่น
ยื่นแทนก็ได 
    4) ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในคาํขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
    5) แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ี 
        หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ี
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรอง
ไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานท่ีตองย่ืนเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดาํเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจ
จะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปน
หลักฐาน 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของ

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

 

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาเอกสาร/แจง
ผล 
 

15 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลบอแกว 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

2) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจาหนาที่การเงนิรบัชาํระ
คาธรรมเนียม 

5 นาท ี องคการบริหาร
สวนตําบลบอแกว 

- 



                                                                                               
  

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน /เจาหนาที่
บันทึกขอมูลเขาระบบ/
จัดเตรียมใบสําคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลบอแกว 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มติ 
 

นายทะเบียนตรวจ
เอกสารและลงนาม/มอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใหผู
ยื่นคาํขอ 
 

 10นาท ี องคการบริหาร
สวนตําบลบอแกว 

- 

 
     ระยะเวลาดําเนนิการรวม 45 นาที 

10. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

11.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

12. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
  12.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 0    ฉบับ (ถามีความจําเปน 
ตองใช เจาหนาที่
เปนผูจัดหาเอง) 
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12.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย (แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

1 0 ฉบับ - 



                                                                                               

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

2) 
ใบทะเบียนพาณิชย 
(ฉบับจริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

1 0 ฉบับ - 

3) 

สําเนาใบมรณบัตรของ
ผูประกอบพาณิชยกิจ 
(กรณีถึงแกกรรม) โดย
ใหทายาทที่ยื่นคําขอ
เปนผูลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

4) 

สําเนาหลักฐานแสดง
ความเปนทายาทของผู
ลงชื่อแทนผูประกอบ
พาณิชยกิจซึ่งถึงแก
กรรมพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

5) 
หนังสือมอบอํานาจ 
(ถามี) พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สําเนาบัตรประจาํตัว
ประชาชนของผูรับ
มอบอํานาจ (ถามี) 
พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 0 ฉบับ (ถามีความ
จําเปนตองใช 
เจาหนาที่เปนผู
จัดหาเอง) 
 
 

 
13. คาธรรมเนียม 

 -คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)   
คาธรรมเนียม 20 บาท 

 -คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
คาธรรมเนียม 30 บาท 
14.ชองทางการรองเรียน 
 ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  
โทรศพัท, 043840672 

           
 
                                                          
                                       

 

 



                                                                                               

 

 

 

                                        คูมือสําหรับประชาชน  

                 การชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

        พระราชบัญญัติภาษทีีดนิและสิ่งปลูกสราง พ.ศ..2562 

  

                                   

                                                    

ตําบลบ่อแก้วงอ
ค์

ส่วน
บริห

าร

ารก

 

  

  

                              องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว 

                  อําเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 
 
 
 



                                                                                               

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
คูมือสําหรับประชาชน : การชําระภาษทีี่ดินและสิง่ปลูกสราง 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแหน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 พระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ..2562 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ : พื้นทีตํ่าบลบอแกว อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  
     ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 
9. ชองทางการใหบริการ  

 สถานที่ใหบริการ สถานที่ใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
โทรศพัท , 043840672  / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.    

10. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ..2562 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่
ในการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางจากทรัพยสินที่เปนโรงเรอืนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆและที่ดินท่ีใชตอเนื่อง
กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
      1). องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประกาศราคาประเมินทุน
ทรัพยของที่ดนิและสิ่งปลูกสราง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่น ณ สาํนักงานหรือที่ทําการ อปท. กอนวันที่ ๑  
กุมภาพันธของทุกป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      2). แจงการประเมินภาษใีหผูเสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ 
      3) ผูเสียภาษีมีหนาที่ชําระภาษี ภายในเดือนเมษายน 
      4.) กรณผีูเสียภาษีที่ไดรบัแจงการประเมนิภาษีเห็นวาการประเมินภาษไีมถูกตอง มีสิทธิคัดคานและขอใหทบทวน 
การประเมินหรือรียกเก็บภาษ ีโดยยื่นคํารองตอผูบริหารทองถิ่น ภายใน 30 วัน นบัแตท่ีไดรับแจงการประเมินและให
ผูบรหิารทองถ่ินพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรบัคํารอง 
      5).กรณีบริหารทองถ่ินไมเห็นชอบกับคํารองของผูเสียภาษ ึใหผูเสียภาษีมีสิทธิ์อุทธรณตอ คณะกรรมการพิจารณา 



                                                                                               

อุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัด ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง  
      6) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัด มีอํานาจสั่งไมรบัอุทธรณ ยกอุทธรณ เพิกถอน 
หรือแกไขการประเมินของ อปท. หรือใหผูอุทธรณไดรับการลดหรือยกเวนภาษีหรือไดคืนภาษี 
      7) ผูอุทธรณมสีิทธิอุทรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษี โดยฟองคดีตอศาล
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
      8) กรณผีูชําระภาษีมิไดชาํระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือเปนภาษีคางชาํระ (ชาํระภาษีในเดือนเมษายนของป)  
      9) ให อปท.มีหนังสือแจงเตือนผูเสียภาษีที่มีภาษีคางชาํระมาชาํระภาษพีรอมเบี้ยปรบัและเงินเพิ่ม 
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      10 กรณผีุเสียภาษีมิไดชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเบี้ยปรับอีก 1 เทาของภาษีท่ีคางชาํระ เวนแต 
มาเสียภาษีกอนไดรับหนังสือแจงเตือน ใหเสียเบี้ยปรับรอยละ 25 ของภาษีคางชําระ 
      11 กรณผีูเสียภาษีมิไดชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนดแตไดมาชาํระภาษีภายในกําหนดในหนังสือแจงเตอืนใหเสีย 
เบี้ยปรับรอยละ 50 ของภาษีคางชําระ 
      12 กรณผีูเสียภาษีมิไดชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มอีดรอยละ 1ตอเดือน ของภาษีคางชาํระ 
เศษหนึ่งของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ทั้งน้ีมิใหนํา เบี้ยปรับมารวมคํานวณเพื่อเสียเงินเพิ่มดวย 
     13) ให อปท. แจงรายการภาษีคางชาํระใหสํานักงานทีดินหรือสํานักงานที่ดินสาขาทราบภายในเดือนมิถุนายน 
ของป เพื่อใชเปนขอมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย 
     14) การจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ิหรอืสิทธิครอบครองท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางที่มีภาษีคางชาํระ
จะกระทํามิได เมื่อปรากฏหลักฐานจาก อปท. วาที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางมีภาษีคางชําระ 
    15 ถาผูเสียภาษีมิไดชาํระภาษี เบ้ียปรับ และเงินเพิ่มภายในเวลาที่กําหนดในหนังสือแจงเตือน เมื่อพน 90 วัน 
นับแตวันที่ไดรบัหนังสือแจงเตือนแลว ผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจออกคาํสั่งเปนหนังสือ ยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพยสินของผูเสียภาษี 
11. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

 อปท. จัดใหมีการสํารวจ
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางใน
เขตพื้นที่ 

ผูบรหิารประกาศกําหนด
ระยะเวลาทาํการสํารวจ
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางและ
แตงตั้งพนักงานสํารวจ 

ปดประกาศ
ลวงหนาไมนอย
กวา 
 15 วัน กอน
สํารวจ 

กองคลังองคการ
บริหารสวนตําบล 
บอแกว 

ปดประกาศ ณ 
สํานักงาน อปท. 
และที่ทําการ
ผูใหญบาน 

2) 

 อปท. ประกาศบัญชี
รายการทีดิน แสดง
ประเภท จํานวนและ
ขนาด 
 

ประชาชนเจาของที่ดิน สิ่ง
ปลูกสราง ตรวจสอบ
ความถูกตอง หากไม
ถูกตองขอแกไขตอ
ผูบรหิารทองถ่ิน 

เปนเวลาไมนอย
กวา 30 วัน 

กองคลังองคการ
บริหารสวนตําบล 
บอแกว 

ปดประกาศ ณ 
สํานักงาน อปท. 
และที่ทําการ
ผูใหญบาน 
 

3) 
อปท. ประกาศราคา
ประเมินทุนทรัพยของ

ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กอนวันท่ี 1 
กุมภาพันธของป 

กองคลังองคการ
บริหารสวนตําบล 

ปดประกาศ ณ 
สํานักงาน อปท. 



                                                                                               

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
อัตราภาษีที่จัดเก็บ  

บอแกว 

4) 

อปท. แจงการประเมิน 
โดยสงแบบประเมิน 
ใหแกผูเสียภาษี 

กรณีผูเสียภาษีเห็นวาการ
ประเมินไมถูกตองยื่นคํา
คัดคานภายใน 30 วัน ตอ
ผูบรหิาร 

ยื่นคาํคัดคาน
ภายใน 30 วันนับ
จากวันไดรับแจง 
ตอผูบริหาร อปท. 

กองคลังองคการ
บริหารสวนตําบล 
บอแกว 

 

5) 
ผูเสียภาษีมีหนาที่ชาํระ
ภาษ ี

ผูเสียภาษีนําหลักฐาน 
การประเมินภาษีย่ืนคาํขอ
ชําระภาษีที่ อปท.  

ภายในเดือน
เมษายนของป 

กองคลังองคการ
บริหารสวนตําบล 
บอแกว 
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ระยะเวลาดําเนนิการตามระเบียบกฎหมายกําหนด 
12. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรอื่น
ท่ีออกใหโดยหนวยงาน
ของรัฐ 

- 0 0 ชุด (ถามีความ
จําเปนตองใช 
เจาหนาที่เปน
ผูจัดหาเอง) 

2) 

ทะเบียนบานพรอม
สําเนา 

- 0 0 ชุด (ถามีความ
จําเปนตองใช 
เจาหนาที่เปน
ผูจัดหาเอง) 

3) 
แบบประเมินภาษี 
 

1  1 ชุด - 
 

4) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
พรอมสําเนา 

- 0 0 ชุด (ถามีความ
จําเปนตองใช 
เจาหนาที่เปน
ผูจัดหาเอง) 
 

 
14. ระยะเวลา ขั้นตอน เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
15. ชองทางการรองเรียน 
     ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  

 โทรศพัท, 043840672 



                                                                                               

 
 
 
 
 
 

                      คูมือสําหรับประชาชน 

                          การรับชําระภาษีปาย 

                  พระราชบญัญตัิภาษีปาย พ.ศ. 2510 

                                                    

ตาํบลบ่อแก้วงอ
ค์

ส่วน
บริห

าร

ารก

 

  

  

                              องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว 

                  อําเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               



                                                                                               

 

คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : กองคลังองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1.ช่ือกระบวนงาน : การรับชาํระภาษีปาย 
2.หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
3.ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4.หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
5.กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

 พ.ร.บ.ภาษีปายพ.ศ. 2510 
6.ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ไป  
7.พื้นที่ใหบริการ : พื้นท่ีเขตตําบลบอแกว  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  
8.กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  
9.ชองทางการใหบริการ  

 สถานที่ใหบริการ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
 โทรศพัท ,  043840672    / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30  

10.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชาํระภาษีปาย
แสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่น
เพื่อหารายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังน้ี 
 1). องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
 2) แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
 3) เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมนิภาษีปาย (ภ.ป. 3) 
 5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษ ี(เจาของปายชาํระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 6) กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน)  
ตองชําระภาษีและเงินเพิ่ม 
  7) กรณทีี่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมนิสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วันนับ
แตไดรับแจงการประเมินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 
60 วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 
   8). กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรบัคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคาํขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
   9) พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคาํขอจะดําเนิน 
การแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
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10) ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
11) หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 

10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
11.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจาของปายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
 

1 วัน กองคลัง 
องคการบริหาร
สวนตําบลบอ
แกว 

(1. ระยะเวลา : 1 วัน 
(ภายในเดอืนมีนาคม
ของทุกป) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือกอง
คลัง อบต.บอแกว 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการปายตาม
แบบแสดงรายการภาษีปาย 
(ภ.ป.1) และแจงการประเมิน
ภาษ ี
 

30 วัน กองคลัง 
องคการบริหาร
สวนตําบลบอ
แกว 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ียื่นแสดง
รายการภาษีปาย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ 
กองคลังองคการ
บริหารสวนตําบลบอ
แกว 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาของปายชาํระภาษ ี
 

15 วัน กองคลัง 
องคการบริหาร
สวนตําบลบอ
แกว 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วันนับแต
ไดรับแจงการ
ประเมิน (กรณีชําระ
เกิน 15 วันจะตอง
ชําระเงินเพิ่มตาม
อัตราที่กฎหมาย
กําหนด) 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม  46  วัน 
12.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
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13.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

13.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรท่ี
ออกใหโดยหนวยงาน
ของรัฐพรอมสําเนา 

- 0 0    ชุด (ถามีความ
จําเปนตองใช 
เจาหนาที่เปนผู
จัดหาเอง) 

2) 

ทะเบียนบานพรอม
สําเนา 

- 0 0 ชุด (ถามีความ
จําเปนตองใช 
เจาหนาที่เปนผู
จัดหาเอง) 

3) 

แผนผังแสดงสถานที่ตั้ง
หรือแสดงปาย
รายละเอียดเก่ียวกับ
ปายวันเดือนปที่ติดต้ัง
หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลักฐานการประกอบ
กิจการเชนสําเนาใบ
ทะเบียนการคาสาํเนา
ทะเบียนพาณิชยสาํเนา
ทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม 

- 0 0 ชุด - 

5) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
พรอมสําเนา 

- 0 0 ชุด - 

6) 
สําเนาใบเสรจ็รับเงิน
ภาษีปาย (ถามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) 
หนังสือมอบอํานาจ 
(กรณมีอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
14.ชองทางการรองเรียน 
 ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 

โทรศพัท, 043840672 
 
 
 

  
 



                                                                                               

                                    

 

 

                                  คูมือสําหรับประชาชน 

                     การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง  

                 ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 
 

                                                    

ตาํบลบ่อแก้วงอ
ค์

ส่วน
บริห

าร

ารก

 

  

  

                              องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว 

                  อําเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                               

 

คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง ดดัแปลงรือ้ถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ :  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

1.ช่ือกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 
    2.หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
     3.ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนทองถิ่น 
       (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
     4.หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
     5.กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
          6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
          7.พื้นที่ใหบริการ: พื้นที่ตําบลบอแกว  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  

8.กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฎกระทรวง 
             ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม 
             อา คาร พ.ศ. 2522  

     9.ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 วัน 
    10.ชองทางการใหบริการ  

       1)สถานที่ใหบริการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
      โทรศัพท, 043840672 / ติดตอดวยตนเอง  ณ หนวยงาน 
     ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.   

             2)หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาตใบอนุญาตกอสราง 
               ดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชไดตาม 
               ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอ 
               กอนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อไดยื่นคาํขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 
               จะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตน้ัน 
 

   11. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอยีด
ของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นขอตออายุ
ใบอนญุาต
พรอมเอกสาร 
 

1 วัน กองชาง 
องคการบริหาร
สวนตําบลบอ
แกว 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นท่ีที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอตออายุ
ใบอนุญาต 

2 วัน กองชางองคการ
บริหารสวน
ตําบลบอแกว 

(องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่ท่ีจะ
ขอตออายุ
ใบอนุญาต) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบการ
ดําเนินการตาม
ใบอนุญาตวาถึง
ขั้นตอนใดและแจงใหผู
ขอตออายุใบอนุญาต
ทราบ (น.1) 

2 วัน กองชางองคการ
บริหารสวน
ตําบลบอแกว 

(องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่ท่ีจะ
ขอตออายุ
ใบอนุญาต) 

 
ระยะเวลาดําเนนิการรวม 5 วัน 
12. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

     13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
13.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 0 ฉบับ (ถามีความ
จําเปนตองใช 
เจาหนาที่เปนผู
จัดหาเอง) 

2) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 0 ชุด (ถามีความ
จําเปนตองใช 
เจาหนาที่เปนผู
จัดหาเอง) 

13.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตกอสราง
อาคารดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร
เคล่ือนยายอาคารดัดแปลงหรือใชที่
จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของ
รถเพ่ือการยื่น (แบบข. 5) 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

2) 
สําเนาใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อ
ถอนหรือเคลื่อนยายอาคารแลวแต
กรณี 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่เปน
อาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่เปน
อาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภท
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
14.คาธรรมเนยีม 
       1)เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
   2)ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ   
      โทรศพัท, 043840672 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

                                                             

 

 

 

                     คูมือสําหรับประชาชน 

                              การแจงถมดนิ 
         พระราชบัญญัตกิารขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 

                                                    

ตําบลบ่อแก้วงอ
ค์

ส่วน
บริห

าร

ารก

 

  

  

                              องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว 

                  อําเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                               

 

คูมือสําหรับประชาชน : การแจงถมดิน 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : กองชางองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
      1.ช่ือกระบวนงาน : การแจงถมดิน 
      2.หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
      3.ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในพื้นที่ตําบลบอแกว 

  (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
      4.หมวดหมูของงานบรกิาร : รับแจง  
      5.กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวของ: 

 พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
      6.ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
      7.พื้นที่ใหบริการ: เขตพื้นที่ตําบลบอแกว  
      8.กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

     ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน  
      9.ชองทางการใหบริการ  

 สถานที่ใหบริการ กองชาง องคการองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
 โทรศพัท, 043840672  / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.    

      10.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
          (1) การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้ 
             1.1 การดาํเนินการถมดินน้ันจะตองเปนการดําเนินการในทองท่ีที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
            ใชบังคับไดแก 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรฐัมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
              7) ทองท่ีซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณอีงคการ
บริหารสวนทองถ่ินซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 
           1.2 การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะ
ทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของท่ีอยูขางเคยีงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร
หรือมีพื้นท่ีเกินกวาที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
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           (2) การพิจารณารับแจงการถมดิน 
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายใน 7วันนับ
แตวันท่ีไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ี 
มีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออก
คําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับ
แจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนบัแตวันที่ไดรบัแจงที่ถูกตอง 

11. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถม
ดินตามที่กําหนดใหเจา
พนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล 
 

1 วัน กองชาง 
องคการบริหาร
สวนตําบลบอ
แกว  

(องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่ ที่จะ
ดําเนินการถมดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง) 
 

5 วัน กองชาง 
องคการบริหาร
สวนตําบลบอ
แกว 

(องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ
รับแจงและแจงใหผูแจงมา
รับใบรับแจง 
 

1 วัน กองชาง 
องคการบริหาร
สวนตําบลบอ
แกว 

(องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน) 

 
ระยะเวลาดําเนนิการรวม 7 วัน 

12. งานบริการน้ีผานการดําเนนิการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

13.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตวั
ประชาชน 
 

- 0 0 ฉบับ (ถามีความ
จําเปนตองใช 
เจาหนาที่เปนผู
จัดหาเอง) 

2) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 
 

- 0 0 ชุด (ถามีความ
จําเปนตองใช 
เจาหนาที่เปนผู
จัดหาเอง) 
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13.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
แผนผังบริเวณท่ี
ประสงคจะ
ดําเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของท่ีดินลง
นามรับรองสาํเนา
ทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ท่ีดิน) 

5) 

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให
บุคคลอ่ืนยื่นแจง
การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคาํนวณ 
(กรณีการถมดินที่
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน 
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรขึ้น
ไปวิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผู 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

 

วิศวกรผูออกแบบ
และคํานวณตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ํากวา
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีพื้นที่
เกิน 2,000 
ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนิน
ดินเกิน 5 เมตร
วิศวกรผูออกแบบ
และคํานวณตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

     

 
13.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
แผนผังบริเวณท่ี
ประสงคจะ
ดําเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

3) 
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของท่ีดินลง
นามรับรองสาํเนา
ทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ท่ีดิน) 

5) 

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให
บุคคลอ่ืนยื่นแจง
การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคาํนวณ 
(กรณีการถมดินที่
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน 
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรขึ้น
ไปวิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไม
ต่ํากวาระดับ
สามัญวิศวกร 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

 

กรณีพื้นที่เกิน 
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดินเกิน 
5 เมตรวิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒวิิศวกร) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

รายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ
สําหรับวัดการ
เคล่ือนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร) 

9) 
ชื่อและที่อยูของผู
แจงการถมดนิ 

- 1 0 ชุด - 

 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
แผนผังบริเวณท่ี
ประสงคจะ
ดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

4) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของท่ีดินลง
นามรับรองสาํเนา
ทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณผีูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ท่ีดิน) 

5) 

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให
บุคคลอ่ืนยื่นแจง
การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคาํนวณ 
(วิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณการขุดดิน
ที่มีความลึกจาก
ระดับพื้นดินเกิน๓
เมตรหรือพื้นท่ี
ปากบอดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตรตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ํากวา
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความลึก
เกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผูออกแบบ
และคํานวณตอง
เปนผูไดรับ 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

 

และคํานวณตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

     

8) 

รายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ
สําหรับวัดการ
เคล่ือนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร) 

9) 

ชื่อผูควบคุมงาน 
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพื้นที่ปาก
บอดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพื้นที่
ตามที่เจา
พนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนดผู
ควบคุมงานตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

- 1 0 ชุด - 

 
คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 
คาธรรมเนียม500 บาท 

15. ทางการรองเรียน 

 ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
โทรศพัท, 043840672 
 



                                                                                               

                                                                                                   
 
 
         

 

                                        คูมือสําหรับประชาชน 

                              การแจงขดุดิน 

               พระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

                                                    

ตําบลบ่อแก้วงอ
ค์

ส่วน
บริห

าร
ารก

 

  

  

                              องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว 

                  อําเภอนาคู   จังหวัดกาฬสนิธุ 

 

 

 

 

 



                                                                                               

 
 

คูมือสําหรับประชาชน : การแจงขุดดิน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 

1.ช่ือกระบวนงาน : การแจงขุดดิน 
2.หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
3.ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการเขตพื้นทีต่ําบลบอแกว 
           (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4.หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
5.กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

          พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
6.ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

          7.พ้ืนที่ใหบริการ: องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  
8.กฎหมายขอบังคบั/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

     9.ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน  
         10.ชองทางการใหบริการ  

  สถานที่ใหบริการ กองชาง องคการองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
 โทรศพัท, , 043840672    / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.   

          11.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
              1 การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้ 
              1.1การดาํเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช
บังคับไดแก 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
              7) ทองท่ีซึ่งรฐัมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการ
บริหารสวนทองถ่ินซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 
           1.2 การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดนิและถมดินคือประสงคจะ
ทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดนิเกิน 3เมตรหรือมีพื้นท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึก
หรือพื้นท่ีตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการกระทําท่ี
ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญติัการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
 
                                                                                                    /-๒- 2. การพิจารณา..... 
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                  2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 
                     เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการ
แจงภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตอง
ภายใน 7วันนับแตวันที่มีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคาํสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจา
พนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนับแตวันท่ีไดรับแจงที่ถูกตอง 
              12.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

 

ผูแจงย่ืนเอกสารแจงการขุด
ดินตามที่กําหนดใหเจา
พนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล 
 

1 วัน กองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล
บอแกวอําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพื้นที่
ท่ีจะดําเนินการขุด
ดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง) 
 

5 วัน กองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล
บอแกวอําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพื้นที่
ท่ีจะดําเนินการขุด
ดิน) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมกา
รมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับ
แจงและแจงใหผูแจงมารบัใบ
รับแจง 
 

1 วัน กองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล
บอแกวอําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพื้นที่
ท่ีจะดําเนินการขุด
ดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
       13. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
       14.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

 14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

      ที่ 

รายการ
เอกสาร
ยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตร
ประจําตวั
ประชาชน 

- 0 0 ฉบับ (ถามีความ
จําเปนตองใช 
เจาหนาที่เปนผู
จัดหาเอง) 

2) 

หนังสือ
รับรองนิติ
บุคคล 

- 0 0 ฉบับ (ถามีความ
จําเปนตองใช 
เจาหนาที่เปนผู
จัดหาเอง) 

                                                                                         /-3- 14.2 รายการ.... 
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     14.2 รายการเอกสารอื่นๆสําหรบัย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
 

แผนผังบริเวณท่ีประสงค
จะดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขตที่ดิน
และที่ดินบริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับ
ทุกหนาพรอมเจาของ
ที่ดินลงนามรบัรองสําเนา
ทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณผีูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคาร
ในที่ดิน) 

5) 
หนังสือมอบอํานาจกรณี
ใหบุคคลอ่ืนย่ืนแจงการ
ขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 
หนังสือยินยอมของ
เจาของท่ีดินกรณีท่ีดิน
บุคคลอื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคาํนวณ (วิศวกร
ผูออกแบบและคํานวณ
การขุดดินที่มีความลึก
จากระดับพื้นดินเกิน๓
เมตรหรือพื้นท่ีปากบอดิน
เกิน 10,000 ตารางเมตร
ตองเปนผูไดรับ
ใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่าํ
กวาระดับสามัญวิศวกร
กรณีการขุดดินที่มีความ
ลึกเกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผูออกแบบและ
คํานวณ 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

 

ตองเปนผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิ

วิศวกร) 

     

8) 

รายละเอียดการติดตั้ง
อุปกรณสําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการ
ขุดดินลึก
เกิน 20 
เมตร) 

9) 

ชื่อผูควบคุมงาน (กรณี
การขุดดินลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพื้นท่ีปากบอดิน
เกิน 10,000 ตารางเมตร
หรือมีความลึกหรือมีพื้นท่ี
ตามที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินประกาศกําหนดผู
ควบคุมงานตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 

 
         15.คาธรรมเนียม 
 คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 
         16.ชองทางการรองเรียน 
  ชองทางการรองเรียน องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               

                                                     

 

 

 

 

                                        คูมือสําหรับประชาชน 

              การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

              พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

                                                    

ตําบลบ่อแก้วงอ
ค์

ส่วน
บริห

าร

ารก

 

  

  

                              องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว 

                  อําเภอนาคู   จังหวัดกาฬสนิธุ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

 

 

คูมือสําหรับประชาชน : การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
          1.ช่ือกระบวนงาน : การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
          2.หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองชาง องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
          3.ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบรกิารทีใ่หบริการของหนวยงานทองถ่ิน 

                   (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
          4.หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
          5.กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

   พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
          6.ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
          7.พ้ืนที่ใหบริการ: เขตพื้นที่ตําบลบอแกว อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  
          8.กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522  
             กฎกระทรวงขอบัญญัติทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม 
             พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

     9.ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 
          10.ชองทางการใหบริการ 

     สถานที่ใหบริการ กองชางองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ  
โทรศพัท,043840672 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น. 
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

                ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจา
พนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบ
ในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ดังกลาวและภายใน 120วันนบัแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันที่เริ่มการกอสรางอาคารตามที่
ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการกอสรางอาคารทีไ่ดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดย่ืนไวตามมาตรา 39ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
หนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเรว็ 
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12. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นแจงกอสรางอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง 
 

1 วัน กองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล
บอแกว 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพื้นที่
ที่จะดําเนินการ
กอสรางอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง 
 

2 วัน กองชางองคการ
บริหารสวนตําบล
บอแกว 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพื้นที่
ที่จะดําเนินการ
กอสรางอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วนั กองชางองคการ
บริหารสวนตําบล 
บอแกว 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพื้นที่
ที่จะดําเนินการ
กอสรางอาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจงผูยื่นทราบ 
 

35 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบอ
แกว 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพื้นที่
ที่จะดําเนินการ
กอสรางอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
13. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 

 
 
                                                                                                    /-3- รายการเอกสาร..... 
 
 



                                                                                               

                                                         -3- 
 

14 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
        14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 0 ฉบับ (กรณีมีความจําเปน 
ตองใช เจาหนาที่ 
เปนผูจัดหาเอง) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 0 ชุด (กรณีมีความจําเปน 
ตองใช เจาหนาที่ 
เปนผูจัดหาเอง) 

 
  14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

แบบการแจง
กอสรางอาคาร
ตามที่เจา
พนักงาน
ทองถ่ินกําหนด
และกรอก
ขอความให
ครบถวน 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สวนของผูแจง
กอสราง
อาคาร) 

2) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 
ขนาดเทา
ตนฉบับทุกหนา
พรอมเจาของ
ที่ดนิลงนาม
รับรองสําเนา
ทุกหนากรณผีู
แจงไมใช
เจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคาร
ในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
สวนของผูแจง
กอสราง
อาคาร) 
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     เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

3) 

ใบอนญุาตใหใช
ที่ดนิและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม
หรือ
ใบอนญุาตฯ
ฉบับตออายุ
หรือใบอนุญาต
ใหใชท่ีดินและ
ประกอบกิจการ 
(สวนขยาย) 
พรอมเงื่อนไข
และแผนผัง
ที่ดนิแนบทาย 
(กรณีอาคารอยู
ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สวนของผูแจง
กอสราง
อาคาร) 

4) 

กรณีที่มีการ
มอบอํานาจตอง
มีหนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 
บาทพรอม
สําเนาบัตร
ประจําตวั
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สวนของผูแจง
กอสราง
อาคาร) 
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เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของท่ีดิน 
(กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิติ
บุคคล) 

- 0 0 ชุด หากมีความ
จําเปนตองใช
เจาหนาที่เปนผู
จัดหาเอง 

6) 

หนังสือยินยอมให
ชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคาร
ชิดเขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร) 

7) 

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒสิถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒวิิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 
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เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

9) 

หนังสือยินยอมเปน
ผูควบคุมงานของ
วิศวกรผูควบคุม
การกอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคมุงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ) 

10) 

หนังสือยินยอมเปน
ผูควบคุมงานของ
สถาปนิกผูควบคุม
การกอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ) 

11) 

แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือชื่อ
พรอมกับเขียนชื่อ
ตัวบรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ) 
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เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

12) 

รายการคาํนวณ
โครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่กอสรางชื่อ
คุณวุฒิท่ีอยูของ
วิศวกรผูคาํนวณ
พรอมลงนามทุกแผน          
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเปน
สวนใหญ) กรณี
อาคารบางประเภทที่
ตั้งอยูในบริเวณท่ีตอง
มีการคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผนดินไหวไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความคงทน
ของอาคารและ
พื้นดินท่ีรองรับ
อาคารในการ
ตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหวพ.ศ. 
2550 ตองแสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการออกแบบ
โครงสราง 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ) 
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เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสา
ร  

หมายเหต ุ

13) 

กรณีใชหนวยแรงเกิน
กวาคาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2527 เชนใชคา 
fc > 65 ksc. หรือคา 
fc’> 173.3 ksc. ให
แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได
วิศวกรผูคํานวณและ
ผูขออนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

14) 

กรณีอาคารที่เขาขาย
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 48 พ.ศ. 
2540 ตองมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุมเหล็กไม
นอยกวาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอัตรา
การทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

15) 

แบบแปลนและ
รายการคาํนวณงาน
ระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 
33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเตมิสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 
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เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

16) 

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเตมิสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรอื
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ (เอกสารใน
สวนขผูออกแบบ) 

17) 

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเตมิสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรอื
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ (เอกสารใน
สวนขผูออกแบบ) 

18) 

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม
และวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปองกันเพลิงไหม 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเตมิสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรอื
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ (เอกสารใน
สวนขอผูออกแบบ) 

19) 

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย
และการระบายน้าํทิ้ง 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเตมิสําหรับกรณีเปน
อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวนขอ
ผูออกแบบ) 

20) 

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเตมิสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรอื
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ (เอกสารใน
สวนของผูออกแบบ) 
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เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสา
ร  

หมายเหตุ 

21) 

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟต (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

 
          15.คาธรรมเนียม 
 เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
          16.ชองทางการรองเรียน 
         ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสนิธุ 

      โทรศพัท, 043840672   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

 

 

 

                     คูมือสําหรับประชาชน 

              การแจงดัดแปลงอาคาร มาตรา 39 ทวิ 

              พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

                                                    

ตําบลบ่อแก้วงอ
ค์

ส่วน
บริห

าร

ารก

 

  

  

                              องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว 

                  อําเภอนาคู   จังหวัดกาฬสนิธุ 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

 

 

 

คูมือสําหรับประชาชน : การแจงดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
     1.ชื่อกระบวนงาน : การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
     2.หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
     3.ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนสวนทองถ่ิน 
                               (กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
     4.หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
     5.กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

 พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
     6.ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสาํคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
     7.พื้นที่ใหบริการ : พื้นที่ในเขตตําบลบอแกว  
     8.กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522  
        กฎกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบัญญัติ 
        ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

9.ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 
10. ชองทางการใหบริการ  
 สถานที่ใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 

 โทรศพัท, 043840672  / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.   

      11.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา๓๙ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ิน
กําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงในกรณทีี่เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผู
แจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา๓๙ทวิใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน๗วันนับแตวันที่ไดรับแจงคาํสั่งดังกลาวและภายใน
๑๒๐วันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแตวันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจา
พนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการดัดแปลงอาคารทีไ่ดแจงไวแผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
รายการคาํนวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือ
ขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมหีนังสือแจงขอทักทวงใหผู
แจงตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว 
 
 
 
                                                                                                               /-2- 12 ขั้นตอน.... 
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 12.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นแจงดัดแปลงอาคาร
จายคาธรรมเนียมและ
รับใบรับแจง 
 

1 วัน กองชางองคการ
บริหารสวนตําบล
บอแกว 

(องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่ท่ีจะ
ดําเนินการดัดแปลง
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง 
 

2 วัน กองชางองคการ
บริหารสวนตําบล
บอแกว 

(องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่ท่ีจะ
ดําเนินการดัดแปลง
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบ
การใชประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวาดวยการ
ผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่อง
เขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภัย
ทางทหารฯและพรบ.
จัดสรรที่ดินฯ 
 
 

7 วัน กองชางองคการ
บริหารสวนตําบล
บอแกว 

(องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่ท่ีจะ
ดําเนินการดัดแปลง
อาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและมีหนังสือแจง
ผูยื่นแจงทราบ 
 
 

35 วัน กองชางองคการ
บริหารสวนตําบล
บอแกว 

(องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่ท่ีจะ
ดําเนินการดัดแปลง
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 12.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
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13 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
13.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 0 ฉบับ หากมีความจําเปน 
ตองใช เจาหนาที่ 
เปนผุจัดหาเอง 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 0 ชุด หากมีความจําเปน 
ตองใช เจาหนาที่ 
เปนผุจัดหาเอง 

 
13.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) 

แบบการแจง
ดัดแปลงอาคาร
ตามที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินกําหนดและ
กรอกขอความให
ครบถวน 

 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูแจงดัดแปลง
อาคาร) 

2) 

ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงกอสราง
อาคารเดิมที่ไดรับ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูแจงดัดแปลง
อาคาร) 

3) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทกุหนา
พรอมเจาของท่ีดิน
ลงนามรบัรอง
สาํเนาทุกหนากรณี
ผูแจงไมใชเจาของ
ท่ีดินตองมีหนังสือ
ยินยอมของเจาของ
ท่ีดินใหกอสราง
อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูแจงดัดแปลง
อาคาร) 

                                                                                            /-4- เอกสารอื่นๆ...... 



                                                                                               

                                                        -4- 
 

เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

4) 

ใบอนุญาตใหใช
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ 
(สวนขยาย) 
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังท่ีดินแนบ
ทาย (กรณอีาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจง
ดัดแปลงอาคาร) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตวั
ประชาชนสาํเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ 

 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจง
ดัดแปลงอาคาร) 

 
 
 
 
                                                                                      /-5- เอกสารอื่นๆ 

 



                                                                                               

                                                  -5- 
 
เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

6) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน 
(กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิติ
บุคคล) 

- 0 0 ชุด  

(กรณีมีความ
จําเปนตองใช 
เจาหนาที่จะ
จัดหาเอง) 

7) 

หนังสือยินยอมให
ชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจง
ดัดแปลงอาคาร) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

9) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

 
                                                                                              /-6- เอกสารอ่ืนๆ...... 



                                                                                               

                                                  -6- 
 
เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

10) 

หนังสือยินยอมเปน
ผูควบคุมงานของ
วิศวกรผูควบคุม
การกอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

11) 

หนังสือยินยอมเปน
ผูควบคุมงานของ
สถาปนิกผูควบคมุ
การกอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

12) 

แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือ
ชื่อพรอมกับเขียน
ชื่อตวับรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

 
                                                                                /-7-เอกสารอื่นๆ..... 



                                                                                               

                                                          -7- 
 
เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

13) 

รายการคาํนวณ
โครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานท่ีกอสรางช่ือ
คุณวุฒิที่อยูของ
วิศวกรผูคํานวณ
พรอมลงนามทุก
แผน          (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคาร
ท่ีกอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ) กรณี
อาคารบางประเภท
ท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ี
ตองมีการคํานวณ
ใหอาคารสามารถ
รับแรงสั่นสะเทอืน
จากแผนดินไหวได
ตามกฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการ
ตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหวพ.ศ. 
2550 ตองแสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบโครงสราง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

                                                                                        /-8- เอกสารอ่ืนๆ.... 
                                                      



                                                                                               

                                                    -8- 
 
เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

14) 

กรณีใชหนวยแรง
เกินกวาคาท่ี
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับท่ี 
6 พ.ศ. 2527 เชน
ใชคา fc > 65 ksc. 
หรือคา fc’> 
173.3 ksc. ใหแนบ
เอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
ม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุท่ีรับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได
วิศวกรผูคํานวณ
และผูขออนุญาตลง
นาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

15) 

กรณีอาคารท่ีเขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 
48 พ.ศ. 2540 
ตองมีระยะของ
คอนกรีตที่หุมเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีต
หุมเหล็กไมนอย
กวาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรบัรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ี
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต 

 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

 
 

                                                                                         /-9- เอกสารอื่น ๆ...... 



                                                                                               

                                                       -9- 
เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

16) 

แบบแปลนและ
รายการคาํนวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 
33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปรับอากาศ (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ไฟฟา (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม
และวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปองกันเพลิงไหม 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสยีและ
การระบายน้าํทิ้ง 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 



                                                                                               

                      
                                              -10- 
 
เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

21) 

หนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ประปา (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

22) 

หนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ลฟิต (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

 
11. คาธรรมเนียม 

 เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 

     15.ชองทางการรองเรียน 
          ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
          โทรศัพท, 043840672   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               

 
 
 
 

                     คูมือสําหรับประชาชน 

              การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร มาตรา 22 

              พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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                              องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว 
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      8.กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
        - กฎกระทรวงขอบัญญัตทิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ 
          ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

 9. ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 
      10.ชองทางการใหบริการ  

 สถานที่ใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
 โทรศพัท  043840672   / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.   (

       11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
             ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของ
อาคารและอาคารที่อยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวา๒เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคาํสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 
45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือ
ตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
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12. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอน
อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน กองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล
บอแกว 

(องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน กองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล
บอแกว 

(องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบ
การใชประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวาดวยการ
ผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่อง
เขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภัย
ทางทหารฯและพรบ.
จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน กองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล
บอแกว 

(องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมมีติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และ
แจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร 
(น.1) 
 

35 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลบอแกว 
อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ 

(องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 

13. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
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      14.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

 1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 0 ฉบับ กรณีมีความจําเปนตอง
ใชเจาหนาที่จะเปนผู
จัดหาเอง 

 2)                    
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 0 ชุด กรณีมีความจําเปนตอง
ใชเจาหนาที่จะเปนผู
จัดหาเอง 

 
14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
แบบคาํขออนญุาตรื้อถอน
อาคาร  (แบบข. 1) 

-   1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 

2) 

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุมของผูออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการและสิ่ง
ปองกันวัสดุรวงหลนใน
การรื้อถอนอาคาร (กรณีที่
เปนอาคารมีลักษณะขนาด
อยูในประเภทเปนวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับตออายุ
หรือใบอนุญาตใหใชที่ดิน
และประกอบกิจการ (สวน
ขยาย) พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังท่ีดินแนบทาย 
(กรณีอาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 
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เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

5) 

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมีหนังสือ
มอบอํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทาง
ของผูมอบ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 

6) 

บัตรประจําตวั
ประชาชนและสาํเนา
ทะเบียนบานของผูมี
อํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผูรบัมอบ
อํานาจเจาของที่ดนิ 
(กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล) 

- 0 0 ชุด  

กรณีมีความ
จําเปนตองใช
เจาหนาที่จะเปนผู 
จัดหาเอง 

7) 

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมีหนังสือ
มอบอํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทาง
ของผูมอบ 
บัตรประชาชนและ
สําเนาทะเบียนของผู
มีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผูมอบ
อํานาจเจาของอาคาร 
(กรณีเจาของอาคาร
เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 
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เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

8) 

หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนญุาตเปนผู
ประกอบวิชาชพี
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณทีี่เปน
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

9) 

หนังสือรับรองของ
วิศวกรผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนญุาตเปนผู
ประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

10) 

แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน
ที่มีลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัวบรรจง
และคุณวุฒิท่ีอยูของ
สถาปนิกและวิศวกร
ผูออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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                15.คาธรรมเนียม 
            เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
                16.ชองทางการรองเรียน 
           ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 

                 โทรศพัท  043840672    

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

 

 

 

                     คูมือสําหรับประชาชน 

          การแจงประกอบกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

       พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๒  

 

                                                    

ตําบลบ่อแก้วงอ
ค์

ส่วน
บริห

าร

ารก

 

  

  

                              องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว 

                  อําเภอนาคู   จังหวัดกาฬสนิธุ 

 

 
 

                                       

 

 

 

 



                                                                                               

                      

               คูมือสําหรับประชาชนงานที่ใหบริการรบัแจงประกอบกิจการควบคมุน้ํามันเช้ือเพลิง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ 
ขอบเขตการใหบริการ  สถานที่ / ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
๑. สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอแกว วันจันทร ถึง วันศุกร(เวนวันหยุดราชการ) 
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

                              หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
            ตามแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ กําหนดใหมีการถายโอนกิจ การกํากับดูแลการประกอบกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด ฉะนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีบทบาทและหนาที่ในการ
กํากับดูแลภารกิจที่ไดรับถายโอนภายใตการประสานงานรวมกันกับกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งรัฐมนตรีมีอํานาจออก
กฎกระทรวงแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 
           (๑) ประเภทที่ ๑ ไดแก กิจการที่สามารถประกอบการไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบการ (มาตรา 
๑๗ ) โดยไมตองแจงการประกอบกิจการตอพนักงานเจาหนาท่ี ซึ่งไดแกสถานที่เก็บรักษาน้าํมันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิด
หนึ่งหรือหลายชนิด ดังนี้ (รานจําหนายรายยอย) 
                 -สถานท่ีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณไมเกิน ๔๐ ลิตร 
                 -สถานท่ีเก็บรักษาน้าํมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณไมเกิน ๒๒๗ ลิตร 
                 -สถานท่ีเก็บรักษาน้าํมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย มีปริมาณไมเกิน ๔๕๔ ลิตร 

            (๒) ประเภทที่ ๒ ไดแก กิจการที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ (มาตรา ๑๗(๒)) ประกอบดวย ๔ 
กิจการ ดังนี้ 
                 ๑. สถานที่เก็บรักษาน้าํมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๒ ไดแก สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือ
หลายชนิด ดังนี้ 
                 -สถานท่ีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีประมาณเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๕๔ ลิตร 
                 –สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตรแตไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 

                 -สถานท่ีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย มปีรมิาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร                                                               

               ๒. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค.ลักษณะที่ ๑ (ปมถังลอยริมถนน) ไดแกสถานีบริการนํ้ามัน
เชื้อเพลิงที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบก ที่มีการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ ลิตร และเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวในถังเก็บเหนือพื้นดิน 

              ๓. สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปมหลอดแกวมือหมุน/ปมหยอดเหรียญ) ไดแกสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง ไวไฟนอยไวในถังน้ํามนัเชื้อเพลิง ที่เปนภาชนะเหล็ก
มีปริมาตรความจุไมเกิน ๒๒๗ ลิตร หรือภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอยประเภท
น้ํามันหลอลื่นมีปริมาตรความจุเกิน ๔๐ ลติร แตไมเกิน ๒๒ 

       ๔.สถานีบริการน้าํมันเชื้อเพลิงประเภท จ.ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการทางน้ําขนาดเล็ก) ซึ่งมีชนิดและปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงดังนี้ -ชนิดไวไฟมาก หามเก็บ -ชนิดไวไฟนอย เก็บไดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร                             
          (๓) ประเภทท่ี ๓ ไดแก กิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตกอนจึงจะประกอบการได ซ่ึงไดแกกิจการ
ดังตอไปนี้ 
                                                                 
                                                                                                     /-๒- ๑. สถานท่ี.... 



                                                                                               

                                                          -๒- 
                                       
                 ๑.สถานที่เก็บรักษาน้าํมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๓ (โรงงานขนาดใหญ) ซึ่งมีชนิดและปริมาณน้ํามัน 
เชื้อเพลิงดงันี้ 
                         - ชนิดไวไฟมาก เก็บไดเกิน ๔๕๔ ลิตร 
                         - ชนิดไวไฟนอย เก็บไดเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร 
                ๒. คลังน้ํามันเชือ้เพลิง ซึ่งมี ชนิดและปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิง ทุกชนิด เกิน ๕๐๐๐,๐๐๐ ลิตร 
                ๓. สถานีบริการน้ํามันประเภท ก.(ติดกับถนนสาธารณะทางงหลวง ที่กวางมากกวา ๑๐ - ๑๒ เมตร) 
                ๔.สถานีบริการน้ํามันประเภท ข.(ติดกับถนนสาธารณะ ทางหลวง ที่กวางนอยกวา ๑๐ - ๑๒ เมตร) 
                ๕.สถานีบริการน้ํามันประเภท ค.ลักษณะที่ ๒ 
                    - ชนิดไวไฟมาก เก็บไดไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร (ถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน) 
                    - ชนิดไวไฟนอย เก็บไดเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร (ถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดิน) 

              กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ผูประกอบการไมตองแจงหรือยื่นคําขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการจึงไมมี
ขั้นตอนดําเนินการกอนประกอบกิจการเนื่องจากกระทําไดทันทีตามความประสงค 

              กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผูประกอบการจะตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน จึงมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการดังนี้ 
               ๑. ผูประกอบการยื่นแจงพรอมเอกสาร ตามแบบ ธพ.ป.๑ ตอพนักงานเจาหนาท่ี โดยแจงที่สํานักงานปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
               ๒. พนักงานเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการแจง 
ตรวจสอบสําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ เอกสารสิทธิในท่ีดิน /เอกสารแสดงวาผูแจงมีสทิธิใช
ท่ีดิน หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหใชที่ดินเปนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๒ 
                เมื่อเอกสารครบถวนถูกตอง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ออกใบรับแจง ตามแบบ ธพ.ป๒ ในวันที่
รับแจง เพื่อเปนหลักฐานใหแกผูแจง 
               ๓. กรณีตรวจสอบเอกสารการแจงแลวปรากฏวาไมถูกตองครบถวน พนักงานเจาหนาที่ตองแจงใหทราบ
ภายในวันท่ีไดรบัแจงเพื่อนําไปแกไขใหถูกตองครบถวนตอไป 
               ๔. เม่ือออกใบรับแจง ตามแบบ ธพ.ป๒ แลวทางองคการบริหารสวนตําบลบอแกว จะดําเนินการรายงาน
ใหสํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีออกใบรับแจง 

              กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ผูประกอบการจะตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน จึงมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการดังนี้ 
                 ๑. การยื่นขออนุญาต 
                   ผูประสงคจะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จะตองย่ืนคําขออนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานตางๆ 
ตามแบบ ธพ.น ๓ โดยยื่นตอ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว   อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
                  ๒. ตรวจสอบเอกสารคําขออนุญาต 
                    เม่ือไดรับคําขออนุญาต ตองตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตางๆ ใหถูกตองครบถวน หากถูกตองให
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ   แจงตอสํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ เพื่อนดั
หมายตรวจสอบสถานท่ีรวมกัน 
 
 
                                                                                                        /-๓- ๓.ตรวจสอบ..... 
 



                                                                                               

                                                       -๓- 
 
                 ๓. ตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการประเภทที่ ๓ 
                 ๓.๑ เจาหนาท่ีทั้งสองฝาย ออกไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตรวมกัน โดยตรวจสอบจุดท่ีตั้งของสถานที่
ขออนุญาต พิจารณากฎเกณฑ เก่ียวกับความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง เชน ความกวางของถนน ระยะหางเชิงลาด
สะพาน ทางโคงทางแยก ตามขอกําหนด พรอมทั้งตรวจสอบวาสถานที่ตั้งอยูภายใตบังคับของกฎหมายอื่นดวยหรือไม 
เชน กฎหมายวาดวยการผังเมือง เปนตน 
                ๓.๒ ผลการตรวจสอบสถานท่ี ใหเจาหนาที่ผูตรวจสอบ ลงชื่อในบันทึกการตรวจสอบรวมกัน หากเห็นวา
ไมถูกตองหรือไมเปนไปตามขอกําหนดหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ใหองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู  
จังหวัดกาฬสินธุ มีหนังสือแจงขอขัดของดังกลาวพรอมสงเรื่องไปยังผูขออนุญาต 
                ๓.๓ หากผลการตรวจสอบสถานท่ีถูกตองและไมขัดของตอขอกําหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวของ ให 
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ สงผลการตรวจสอบสถานท่ี พรอมเรื่องราวการขอ
อนุญาต แบบแปลนทั้งหมด ๓ ชุด และเอกสารท่ีเกี่ยวของไปใหสํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ เพื่อตรวจสอบดาน
เทคนิคตอไป 
               ๔. พิจารณาและตรวจสอบเรื่องราวการขออนุญาตพรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
                 สํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ ตรวจสอบแบบแปลนกอสราง ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ตูจาย ระบบสูบ
จายน้าํมันเชื่อเพลิงสิ่งปลูกสรางอ่ืน ระยะปลอดภัย ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล ตรวจรายการ
คํานวณใหถูกตองตรงกับแบบใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด หากตรวจสอบ พบวาถกูตองหรือไมถูกตอง จะแจงผล
การพิจารณาเห็นชอบใหทําการกอสรางไดหรือแจงขอขัดของให องคการบริหารสวนตําบล 
บอแกว  จังหวัดกาฬสินธุทราบ 
               ๕. แจงผลการพจิารณาใหผูขออนุญาตทราบ 
                  เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาจากสํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว  
จะตองแจงผลการพิจารณาเห็นชอบใหทําการกอสราง พรอมแบบกอสรางที่ตรวจสอบแลว หรือแจงขอขัดของใหแกผู
ขออนุญาตทราบเพื่อดําเนินการตอไป 
               ๖. การแจงขอทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
              ๖.๑ ผูขออนุญาต ดําเนินการกอสรางสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามแบบแปลนแผนผังที่
ไดรับแจงการเห็นชอบใหทําการกอสราง 
              ๖.๒ ในระยะการกอสราง หากมีการติดตั้งถังเก็บถังน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบทอ 
และอุปกรณแลวเสรจ็ ผูขออนุญาตจะตองแจง ขอใหทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอุปกรณ                                                   
ดังกลาว ตอองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ และองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
ตองแจงสํานักงานพลังงานกาฬสินธุ ทราบ ภายใน ๓ วัน 
                 ๗. การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
สํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ จะสงเจาหนาที่ไปควบคุมดูแลการทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของ
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจายน้าํมันเชื้อเพลิง ระบบทอและอุปกรณ เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จะแจงผลการ
ตรวจสอบใหองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ทราบ เพื่อแจงตอผูขออนุญาตตอไป 
                 ๘. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
                  ๘.๑ เมื่อผูขออนุญาตกอสรางสถานที่ประกอบกิจการตามแบบกอสรางที่ไดรับความเห็นชอบแลวเสร็จ 
ใหแจงตอองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  
                  ๘.๒ องคการบริหารสวนตําบลบอแกวจะ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่ผูขออนุญาตตองนํามายื่นแนบ
ประกอบการขอรับในอนุญาตประกอบกิจการ ตามที่ระบุไวในแบบ ธพ.น๓ หากเห็นวา ถูกตองครบถวนใหสงเจาหนาท่ี
ออกไปตรวจสอบสถานที่กอสราง 
                                                                                                       /-๔- ๘.๓ เจาหนาที่.... 



                                                                                               

                                                       -๔- 
 
                   ๘.๓ เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ตรวจสอบระยะ
ปลอดภัย ทางเขาออกของยานพาหนะอาคารบริการ แนวเขตสถานท่ีประกอบกิจการ กําแพงกันไฟ รางระบายน้าํ บอ
กักน้ํามัน และส่ิงปลูกสรางอ่ืนๆ ตามแบบที่ไดรับความเห็นชอบ ตรวจสอบหลักฐานการไดรับอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เชน ใบอนุญาตกอสรางอาคาร หลักฐานการไดรับอนุญาตใหทาทางเชื่อม หรือกระทําสิ่งลวงล้ําลําน้าํแลวแต
กรณี แลวจัดทาบันทึกการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน 
                    ๘.๔ ผลการตรวจสอบ หากเห็นวาไมถูกตอง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จังหวัดกาฬสินธุตอง
แจงใหผูขออนุญาตทราบเพื่อปรับปรุงแกไข หากเห็นวาถูกตอง ใหพิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๔ และเรียก
เก็บคาธรรมเนียม ซึ่งผูประกอบการสามารถเลือกชาระคาธรรมเนียมได ตามชองทางที่กําหนด 
                    ๘.๕ เมื่อไดออกใบอนุญาตแลว ใหองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ   สง
สําเนาใบอนุญาตไปใหสํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ ทราบภายใน ๕ วัน เพื่อเปนขอมูลหลักฐาน 
                    อนึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ มีอายุ ๑ ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
                   ๙. การแกไขเปลี่ยนแปลงสถานท่ีประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ 
                      ๙.๑ หากผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงลกัษณะ
ของสถานที่ประกอบการใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคํารองขออนุญาตตามแบบ ธพ.น๕ 
                      ๙.๒ ข้ันตอนการดําเนินการ ตั้งแตการย่ืนขออนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ จนถึง
การไดรับอนุญาตกระทําการในทํานองเดียวกันกับการย่ืนขอใบอนุญาตประกอบกิจการในครั้งแรก โดยอนุโลมตาม ๑-๘ 
แตหากไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบทอและอุปกรณ ไมตอง
ดําเนินการตาม ๖-๗ การแจงขอทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย / การทดสอบและตรวจสอบระบบความ
ปลอดภัย                                                        

                ๑๐. การตออายุใบอนุญาต 

                    ๑๐.๑ ผูไดรบัใบอนุญาตผูใดประสงค จะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ ธพ.น๖ ภายใน 
๖๐ วัน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยยื่นคําขอที่องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
                    ๑๐.๒ เมื่อไดย่ืนคาขอตออายุใบอนุญาตแลว ผูประกอบกิจการตอไปได จนกวาจะไดรบัใบแจงไม
อนุญาต 
                  ๑๑. หลักฐานการพิจารณา การออกใบอนุญาตตออายุใบอนุญาต 
                    ๑๑.๑ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตตออายุฯ ใหองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ โดยพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานที่ประกอบการและสิ่งกอสรางตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
ตออายุใบอนุญาต โดยอนุโลมใหดําเนินการไดภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน กอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ซึ่งมีหลักเกณฑ
การตรวจสอบ ดังนี้ 
                   ๑. ตรวจสอบสถานที่ประกอบการและสิ่งปลูกสรางตางๆ วาไมมีการตอเติมหรือแกไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดใดๆ นอกเหนือจากแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตไวเดิม 
                   ๒. ตรวจสอบสภาพของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องสูบถายน้ํามัน ระบบไฟฟาวามีสภาพการใชงานได
ตามสมรรถนะของเครื่องจักรกลที่กําหนดและมีความปลอดภัยเพียงพอ 
                   ๓. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล ไดแก หองน้ําหองสวม ระบบรางระบายน้าํ การเก็บกักไขน้ํามัน ระบบ
ปองกันภัย ไดแก เครื่องดับเพลิง อุปกรณเตือนภัยและสภาพของอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงาน
ไดตามเกณฑกําหนด และมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 
 
                                                                                                        /-๕- ๑๑.๒ บันทึกผล.... 
 



                                                                                               

                                                        -๕- 
 
                  ๑๑.๒ บันทึกผลการตรวจสอบเสนอตอองคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 
จากบันทึกผลการตรวจสอบหากเห็นวาไมถูกตอง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู  
จังหวัดกาฬสินธุ ตองแจงใหผูขออนุญาตทราบ เพื่อปรับปรุงแกไข หากเห็นวาถูกตอง ใหพิจารณาออกใบอนุญาต 
                  ๑๑.๓ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จังหวัดกาฬสนิธุ เรยีกเก็บคาธรรมเนียมจากผูประกอบการ
ตอไป 
                  ๑๑.๔ เมื่อไดออกใบอนุญาตใหแลว องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ สง
สําเนาใบอนุญาตไปใหสํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ ทราบภายใน ๑๕ วัน เพื่อเปนขอมูลหลักฐาน 

ขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ 

                                        การแจงประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ 
                ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
            ผูที่ประสงคแจงประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒  ตอองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
            ๑. ยื่นคาํขอพรอมเอกสารหลักฐานตอสํานักงานปลัด ฯ                              ระยะเวลา ๑๐ นาที 
            ๒. เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอ และเอกสาร หลักฐานประกอบ                  ระยะเวลา ๑๐ นาที 
            ๓. ออกใบรับแจงการประกอบกิจการควบคุม                                         ระยะเวลา ๑๐ นาที 

                                      การย่ืนขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

          ผูที่ประสงคจะขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ยืนคําขอตอองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
        ๑. ยื่นคําขอตามแบบ ธพ.น๑ พรอมเอกสารหลักฐาน                                ระยะเวลา ๑๐ นาที 
        ๒. เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขออนญุาตประกอบ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว กิจการควบคุม 
 ประเภทที่ ๓ และเอกสาร หลักฐานประกอบ                                                     ระยะเวลา ๑๐ นาที 
        ๓. เมื่อเอกสารครบพนักงานเจาหนาท่ี องคการบริหาร องคการบริหารสวนตาํบลบอแกวรวมกับพลังงานจังหวัด
กาฬสินธุรวมกันตรวจสอบสถานท่ีที่จะขออนุญาต                                       ระยะเวลา ๓-๕ วัน 
       ๔. เมื่อผานผลการตรวจสอบ ผูขอใบอนุญาตดาํเนินการกอสรางตามแบบที่ยื่นขอ และเมื่อดําเนินการติดตั้งถัง
จัดเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิง ระบบจายน้าํมันเชื้อเพลิงอุปกรณแลวเสร็จ   ผูยื่นขออนุญาตตองแจงให พนักงานเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลบแกว เพื่อเขาตรวจสอบ และ แจงตอพลังงานจังหวัดทราบ   ภายใน ๓ วัน 
       ๕. พลังงานจังหวัดจะสงเจาหนาท่ีเขาไปควบคุมดูแลการ พลังงานจังหวัดกาฬสินธุทดสอบและตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบทอและอุปกรณ 
เมื่อเสร็จแลว จะแจงผลใหองคการบริหารสวนตําบลบอแกวเพื่อแจงตอผูขออนญุาตตอไป        ระยะเวลา ๗ วัน 
       ๖. เมื่อตรวจสอบแลวถูกตองแลว องคการบริหารสวนตําบลบอแกวออกใบอนุญาต ธพ.น๒  ระยะเวลา ๑๐ นาที 

                       การแกไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
            ขั้นตอนหนวยงานผูรับผิดชอบ 
       ๑. ผูที่ประสงคจะขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมย่ืนคําขอประเภทที่ ๓ ยื่นคาํขอตามแบบ ธพ.น๔ พรอม
เอกสารหลักฐานตอองคการบริหารสวนตําบลบอแกว                                    ระยะเวลา ๑๐ นาที 
      ๒. เจาหนาที่ตรวจสอบคารองขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓  
และเอกสาร หลักฐานประกอบ                   ระยะเวลา ๑๐ นาที 
                                                                                                    /-๖- ๓.เม่ือเอกสาร.... 



                                                                                               

                                                    -๖- 
 
      ๓.เมื่อเอกสารครบพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอแกวรวมกับพลังงานจังหวัด 
เขาตรวจสถานที่ที่จะขออนุญาต                        ระยะเวลา ๓-๕ วัน 
      ๔. เมื่อตรวจสอบถูกตองแลว อบต.บอแกวจะออกใบอนุญาต  ธพ.น ๒           ระยะเวลา ๑๐ นาที                                           

                   การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ 
ขั้นตอนหนวยงานผูรับผิดชอบผูที่ประสงคจะขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓  
      ๑. ยื่นคาขอ ธพ.น ๓ พรอมเอกสารหลักฐานองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
ภายใน ๖๐ วัน กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ                                                             ระยะเวลา ๑๐ นาที 
      ๒. พนักงานเจาหนาที่ อบต. บอแกว ตรวจสอบสถานที่ประกอบการไดแก สิ่งปลูกสราง /สภาพความปลอดภัย/
ระบบสุขาภิบาล  บันทึกผลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ตามแบบ๑/๑  ระยะเวลา ๓-๔ วัน   
      ๔. เมื่อตรวจสอบแลวถูกตองออกใบอนุญาต ธพ.น๒                                ระยะเวลา ๑๐ นาที 

                                    รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
    เอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอการแจงประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ดังนี้ 
๑. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีมีความจําเปนตองใชเจาหนาที่จะเปนผูจัดหาเอง) 
๒. สําเนาทะเบียนบาน       (กรณมีีความจําเปนตองใชเจาหนาท่ีจะเปนผูจัดหาเอง 
๓. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล) (กรณีมีความจําเปนตองใชเจาหนาที่จะเปนผุจัดหาเอง 
๔. เอกสารสิทธิในที่ดิน 
๕. หนังสือยินยอมการกอสรางสถานีบริการและติดตั้งถังน้ําามันในที่ดิน 
๖. แผนผัง/แบบแปลนทางเชื่อมทางแยกและรูปแบบรายละเอียดสถานีบรกิาร 

   เอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ดังนี้ 
๑. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบาน (กรณีบุคคลธรรมดา) (กรณีมีความจาํเปนตองใชเจาหนาท่ี 
   เจาหนาที่จะเปนผูจดัหาเอง 
๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกใหไมเกิน ๖ เดือน กรณีที่เปนนิติบุคคล  
๓. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ (กรณีมี 
    ความจําเปนตองใชเจาหนาที่จะเปนผูจัดหาเอง 
๔. เอกสารแสดงสิทธิในการใชที่ดินโฉนดท่ีดิน  น.ส.๓ น.ส.๓ก ส.ค.๑ อื่น ๆ 
๕. สําเนาเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใชที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน 
   หรือหนังสอืยินยอมจากหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกลาว 
๖. หนังสือแจงการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบกิจการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง ตาม 
กฎหมายวาดวยการผังเมืองจากเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือจากโยธาธิการและผงั
เมืองจังหวัด แลวแตกรณ ี(กรณีอยูในพื้นที่บังคับตามกฎหมายดังกลาว) 
๗. สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังท่ีไดรับอนุญาตทําทางเชื่อมถนนสาธารณะหรือทางหลวง 
หรือถนนสวนบุคคล หรือสําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังบริเวณท่ีไดรับอนุญาตใหทําสิ่งลวงล้ําลาํน้าํ 
(ใหนํามายื่นกอนพิจารณาออกใบอนุญาต)                                     

   เอกสารดานเทคนิคของสถานีประกอบการ 
  ๑. แผนที่สังเขป แผนผังบริเวณและแบบกอสรางระบบความปลอดภัยระบบควบคุมมลพิษระบบทอน้ํามัน 
  เชื้อเพลิง ระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบอุปกรณนริภัยระบบไฟฟาและ 
  สิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆจานวน ๓ ชุด 
                                                                                                        /-๗- ๒. รายการ..... 



                                                                                               

                                                        -๗- 
 
  ๒. รายการคํานวณความมั่งคงแข็งแรง จํานวน ๑ ชุด 
  ๓. หนังสือรับรองของวิศวกร พรอมภาพถายใบอนุญาตผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมจํานวน ๑ ฉบับ 
  หรือสําเนาหนังสือรับรองของบรษิัทที่ปรึกษาในการออกแบบสิ่งปลูกสรางดังกลาวจากกรมธุรกิจพลังงาน ๑ ฉบับ 
               เอกสารการขอแกไขเปล่ียนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ 
๑. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบาน (กรณีมีความจําเปนตองใชเจาหนาที่จะเปนผูจัดหาเอง) 
๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกใหไมเกิน ๖ เดือน กรณีมีความจําเปนตองใชเจาหนาทีจะเปนผู
จัดหาเอง 
๓. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 
๔. เอกสารแสดงสิทธิในการใชที่ดิน โฉนดที่ดิน น.ส.๓ น.ส.๓ก ส.ค.๑ อื่น ๆ(ยกเวนกรณีท่ีอยูในบริเวณพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตอยูเดิม) 
๕. สําเนาเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใชที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินหรือหนังสือยินยอมจาก
หนวยงานที่มีหนาที่ดูแลและรับผิดชอบท่ีดินดังกลาวยกเวนกรณทีี่อยูในบริเวณพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาตอยูเดิม 
๖. หนังสือแจงการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบกิจการควบคุมนามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการ
ผังเมืองจากเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารหรือจากโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัด แลวแตกรณี(กรณีมีการแกไขการใชประโยชนท่ีดิน)ยกเวนการขออนุญาตที่ไมมีการกอสราง 
เพิ่มเติม 
                                  เอกสารดานเทคนิคของสถานประกอบการ 

๑. แผนที่สังเขป แผนผังบริเวณและแบบกอสรางระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษระบบทอน้ํามัน 
เชื้อเพลิงระบบบําบัดหรือแยกนาปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบนิรภัย ระบบไฟฟา และสิง่ปลูกสรางอ่ืน ๓ ชุด 
๒. รายการคาํนวณความมั่งคงแข็งแรง จานวน ๑ ชุด 
๓. หนังสือรับรองของวิศวกร พรอมภาพถายใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจานวน ๑ ฉบับ 
หรือสําเนาหนังสือรับรองของบริษัทท่ีปรึกษาในการออกแบบสิ่งปลูกสรางดงักลาว จากกรมธุรกิจพลังงาน ๑ ฉบับ 
๔. เอกสารอ่ืน ๆ …………………………………… 

                            เอกสารการขอตออํายุใบอนุญาตสถานท่ีประกอบกิจการ 
๑. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
๒. ภาพถายใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ เลขที่………………........ ซึ่งจะหมดอายุ 
ลงในวันที่ ………เดือน ………..…….. พ.ศ. …………….. 
๓ เอกสารอ่ืน ๆ ……………………………………….                                   

                          เอกสารการขอรับใบแทนใบอนุญาตสถานที่ประกอบกิจการ 

๑. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบาน (กรณีมีความจําเปนตองใชเจาหนาที่จะเปนผูจัดหาเอง) 
๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกใหไมเกิน ๖ เดือน(กรณีมีความจําเปนเจาหนาที่ 
   จะเปนผูจัดหาเอง) 
๓. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 
๔. หลักฐานการแจงความวาใบอนุญาตสูญหาย (กรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายใหแจงความ ตอ พนักงานสอบสวน)  
๕.ใบอนุญาตที่ชารุดหรือถูกทําลายในสาระสาํคัญ (กรณทีี่ใบอนุญาตชํารุดหรือถูกทาลายในสาระสาํคัญ) 

                                                                                                  /-๘- คาธรรมเนียม.... 



                                                                                               

                                                      -๘- 

 

                                                 คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใหเรียกเก็บตามอัตรา ดังนี้ 
        (๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
        (๒) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
        (๓) การอนุญาตใหใชถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ไมรวมถึงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน ใหคิดคาธรรมเนียมตาม
ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงและปริมาตรของถัง ดังน้ี  
           ก. นํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟนอย ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๔๐๐ 
บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๕ บาทตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
           ข. นํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ 
๖๐๐ บาท ปรมิาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษ
ของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
            ค. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๘๐๐ 
บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
            ง. ในกรณีที่มีการอนุญาตใหใชถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงอันมีลักษณะแบงเปนชองสําหรับใชเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ชนิดไวไฟนอย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงนี้ในอัตราของ
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟสูงสุด 
         (๕) การอนุญาตใหใชถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน ใหคิดคาธรรมเนียมตามชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงและ
ปริมาตรของถัง ดังนี้ 
              ก. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐ 
บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
               ข. น้ํามันเชื้อเพลงิชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ 
๒๕๐ บาท ปรมิาตรท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษ
ของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร                                                       
               ค. นํ้ามันเชื้อเพลงิชนิดไวไฟมาก ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราถังละ ๓๐๐ 
บาท ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ตอปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
               ง. ในกรณทีี่มีการอนุญาตใหใชถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินอันมีลักษณะแบงเปนชองสําหรับใชเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
นี้ในอัตราของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวไฟสูงสุด 

 

 

                                                                                                      /-๙- (๖) การอนุญาต..... 

 



                                                                                               

                                                     -๙ 

- 

            (๖) การอนุญาตใหใชขวดน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกระปองน้ํามันเชื้อเพลิง หรือถังน้ํามันเชื้อเพลิงภายในสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง ใหคิดคาธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิด ดังนี้ 
            ก. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐ 
บาท ปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ตอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
            ข. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๒๕๐ 
บาท ปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตรใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ตอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
            ค. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๓๐๐ บาท 
ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ตอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
          (๗) การอนุญาตใหใชขวดน้ํามันเชื้อเพลิง กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง หรือถังนํ้ามันเช้ือเพลิงนอกจากที่เก็บภายใน
สถานีบริการน้าํมันเช้ือเพลิง ใหคิดคาธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ํามันเชื้อเพลิง แตละชนิด ดังนี้ 
             ก. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๔๐๐ 
บาท ปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๕ บาท ตอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

             ข. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา 
๖๐๐ บาท ปรมิาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ตอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษ
ของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
              ค. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๘๐๐ 
บาท ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ตอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ 
๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดเปน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
             (๘) การอนุญาตใหใชถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณความจุน้ํามันเชื้อเพลิงไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให
คิดคาธรรมเนียมถังละ ๒๕๐ บาท 
             (๙) การตออายุใบอนุญาตใหคิดคาธรรมเนียมตามอัตรา (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แลวแตกรณี 
สอบถามติดตอไดที่องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

14. ทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ 

โทรศพัท, 043840672 
 

 

 

 

 

 



                                                                                               

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


