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คู่มือส าหรับประชาชนเทศบาลต าบลลวงเหนือ  

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  

             

ที่มา 

 เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให้การประกอบกิจการของประชาชน
ต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาตดําเนินการ
ต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา เอกสาร และ
หลักฐานที่จําเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทําให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้าง
ภาระแก่ประชาชนอย่างมาก  และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน
เวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
จึงได้ใช้อํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน   สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 
พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  
นายกรัฐมนตรี ได้นําร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย 

 ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 และมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 

 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง  กําหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต  ผู้
อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) 
ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้ 

 มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ท่ีกําหนดให้ยื่นคํา
ขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเม่ือประชาชนได้สําเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงาน  เจ้าหน้าที่คัดสําเนาให้ 
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนด้วย 

 มาตรา 7 วรรคสาม  กําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีท่ีเห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 
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 มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ 
 2. เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 
ค าจ ากัดความ 
 “การบริหารประชาชน” หมายถึง การดําเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้วเสร็จ
ตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เป็นการยื่นคําขอตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้
ผู้รับบริการต้องยื่นคําขอก่อนดําเนินการใด ได้แก่การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การ
ขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร 
 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
 “หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย  ส่วนราชการ  จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่ 

แนวคิดและหลักการ 
 แนวคิดและหลักการของการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้นําหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นหลักการ
สําคัญ  ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้
ประชาชนทราบ เพ่ือเปูาหมายอันเป็นหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกให้แก่ประชาชน 
  

 ความหมายของคู่มือสําหรับประชาชน  
 เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ในการติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามี
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 
 

 ขอบเขตการดําเนินการ  
 หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้น
ทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะดําเนินการใดๆ ต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
  

 วัตถุประสงค์ในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1) เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่
ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่
ให้บริการ 
  2) เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
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  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  4) เพ่ือสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 

 เป้าหมายของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ประชาชนต้องมา
ยื่นขออนุญาตก่อนดําเนินการใด มีการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน และนําไปใช้ในการให้บริการประชาชน  
 
ประโยชน์ที่ได้จากการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
             ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  - ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 
  -  ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส 
  -  ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 
  -  มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
    -  ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต

คอรัปชั่น 
  - สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้ เพื่อนํามาปรับปรุงการ

ให้บริการ 
  - พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  

 
      ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
  -ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  
  -เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ  
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การให้บริการทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลลวงเหนือ 

ติดต่อเจ้าหน้าท่ี รับคําร้องท่ัวไป/กรอกแบบฟอร์ม 

- คําร้องซ่อมไฟฟูา/ถนน 

- คําร้องขอข้อมูลข่าวสาร 

ยื่นต่องานธุรการรับ-ส่ง 
หน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบ 

เสนอหัวหน้าส่วนฯ ปลัดเทศบาล 

รองนายกที่รับผิดชอบ 

นายกเทศมนตรี 
พิจารณา/สั่งการ 
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กระบวนการในการดําเนินงานต่อเนื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 1. ความหมายของเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน 
 เรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และ  
 1.1 เรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน ที่ผู้ร้องขอให้ศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลเมือง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือ
ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา/ โทรศัพท์ หรือลายลักษณ์อักษร(หนังสือ) หรืออ่ืนใด 
 1.2 เรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน ที่ศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลเมืองเลย ได้รับจากหน่วยงานหรือส่วนกลาง โดย
เป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่ศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลเมืองเลย สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือได้ หรือ
สามารถประสานให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในพื้นที่ ดําเนินการต่อไปได้ 
หมายเหตุ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒   

ร้องทุกข์ หมายถึง ก. บอกความทุกข์เพ่ือขอให้ช่วยเหลือ 
ร้องเรียน หมายถึง ก. เสนอเรื่องราว 

 2. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 2.1 การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  2.1.1 กรณีการร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้วยวาจา/ โทรศัพท ์
  - ให้กรอกข้อมูลลงในแบบคําร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ที่เทศบาลฯกําหนด)  
  - กรณีด้วยวาจา (มาด้วยตนเอง ถ้าเป็นเรื่องของผู้อื่นต้องแนบใบมอบอํานาจด้วย) 
ให้ผู้ร้องกรอกข้อมูลลงในแบบการร้องทุกข์และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน (เพ่ือคุ้มครองสิทธิบุคคล/นิติบุคคล 
ผู้เกี่ยวข้อง) หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงชื่อ มิให้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา  และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อม
บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคําร้อง  
  - กรณีโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในแบบการร้องทุกข์ หากผู้ร้องไม่ยินยอมให้ข้อมูล  
มิให้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา  (เพ่ือคุ้มครองสิทธิบุคคล/นิติบุคคลผู้เกี่ยวข้อง) และแจ้งให้ผู้ร้อง
ทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคําร้อง 
  2.1.2 กรณีการร้องทุกข์/ร้องเรียนเป็นหนังสือ (ลายลักษณ์อักษร) หนังสือดังกล่าวไม่กําหนด/
บังคับรูปแบบ  แต่ต้องมีลักษณะดังนี้ 
  - มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง  ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
  - ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์/ร้องเรียน  พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เก่ียวกับเรื่องนั้น
ตามสมควร 
  - ใช้ถ้อยคําสุภาพ 
  - มีลายมือชื่อของผู้ร้อง  ถ้าเป็นการร้องทุกข์/ร้องเรียนแทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบอํานาจด้วย 

ส านักปลัด 

บริการด้านกฎหมาย 
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  2.1.3 กรณีเรื่องที่ส่วนราชการส่วนกลาง/หน่วยงาน/องค์กรที่มีอํานาจหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตาม
กฎหมายส่งเรื่องมาให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ตรวจสอบ/ดําเนินการ (หนังสือหรือสื่ออิเลคทรอนิคส์ หรืออ่ืน ๆ) ให้
ดําเนินการตามข้อ 2.2 ต่อไป 
 2.2 การลงทะเบียนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  

เมื่อเทศบาลฯ ได้ดําเนินการตามข้อ 2.1 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเรื่อง ฯ พิจารณาในเบื้องต้น
ว่าเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่ควรรับหรือไม่รับดําเนินการ แล้วดําเนินการต่อไป ดังนี้ 

2.2.1 เรื่องที่รับดําเนินการ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องฯ ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบที่กําหนดโดยทันที แล้วเสนอเรื่อง/ขอ

ความเห็นจากผู้ได้รับมอบหมาย หรือ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือพิจารณาในเบื้องต้น (ก่อน
นําเสนอ นายกเทศมนตรีวินิจฉัย/สั่งการ) ว่าเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรใด 
ภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน หากเป็นเรื่องสําคัญ/เร่งด่วนให้เสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งการโดยทันที 
 
หมายเหตุ ผู้ได้รับมอบหมาย หัวหน้ากลุ่มงานของเทศบาลฯ ตามประเด็น/เรื่องของการร้องทุกข์/ร้องเรียน  ดังนี้
  
 ทั้งนี้ หากผู้ได้รับมอบหมายตามข้างต้นไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ คนอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลางก่อน  

2.2.2 เรื่องที่ไม่รับดําเนินการ (นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาให้รับดําเนินการแล้วแต่กรณี) 
(1) เรื่องท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  ที่ไม่ระบุพยานหลักฐาน หรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้งให้

ตรวจสอบได้  
หมายเหตุ “บัตรสนเท่ห์” 

- ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  “ น. จดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษ
ผู้อื่นโดยมิได้ลงชื่อหรือไม่ลงชื่อจริงของผู้เขียน” 

- ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีการร้องเรียนกล่าวโทษที่ขาดข้อมูลหลักฐาน (ซึ่งศูนย์ด ารง
ธรรมจะระงับเรื่องทั้งหมด   แต่ถ้าเป็นการร้องเรียนในประเด็นเก่ียวข้องกับส่วนรวม    จะส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป ซึ่งกรณีนี้สามารถ
ยุติเรื่องได้ทันที) 

- บัตรสนเท่ห์ที่อาจจะถือเป็นหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้อ 2.1.2  ได้ โดยต้องครบ
องค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1) จะต้องระบุพยานหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง โดยจะต้องชี้เบาะแส/ระบุให้

เห็นถึงพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีร้อง ฯ ให้ชัดเจน (มีพยานหลักฐานใดบ้าง 
อาจเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ก็ได้  ทั้งนี้เพ่ือที่นายกเทศมนตรี.
หรือผู้ได้รับมอบหมายจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าเรื่องที่ร้อง ฯ มีเหตุผล
หรือพฤติการณ์เชื่อมโยงพอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้ว่าเป็นค าร้องโดยสุจริต)  

2) จะต้องชี้พยานบุคคลแน่นอน โดยจะต้องระบุให้เห็นถึงชื่อพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์
พยานเกี่ยวกับเรื่องที่ร้อง ฯ  และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง (สามารถติดตามตรวจสอบได้
จริง)  
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 (2) เรื่องท่ีไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้อง หรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ (อาจรับก็ได้ถ้าระบุ
พยานหลักฐาน หรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้งสามารถตรวจสอบได้  และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ถ้ารับให้
ดําเนินการลงทะเบียนรับเรื่องต่อไป) 
  (3) เรื่องท่ีแอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง โดยผู้ถูกแอบอ้างมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ร้องทุกข์/
ร้องเรียน 
  (4) เรื่องท่ีมีการฟูองร้องเป็นคดีเป็นคดีอยู่ที่ศาล หรือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเด็ดขาดแล้ว 
ตลอดถึงได้มีการบังคับคดีแล้ว 
  (5) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มีมติเด็ดขาดแล้ว 
  (6) เรื่องท่ีองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญได้ตรวจสอบและวินิจฉัยแล้ว 

(7) เรื่องไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 61/2 และ 61/3 ที่มีกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะ  หรือเรื่องที่ได้ผ่านกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการแล้ว 
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กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผล 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
www.loungnuae.go.th 

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
   0 5386 5348 

4. ร้องเรียนทาง  Facebook 
    เทศบาลตําบลลวงเหนือ 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานหน่วยงานที่
รับผิดชอบดําเนินการตรวจ

ข้อเท็จจริง 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

 

5. ร้องเรียนทาง  Line 
    ข่าวสาร ทต.ลวงเหนือ 
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1. กองคลัง เทศบาลต าบลลวงเหนือ    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท:์ 0 5386 5348 ต่อ 18     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 5386 5901        ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.loungnuae.go.th/ 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ  ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ กับที่ดิน ที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท โรงภาพยนตร์ แฟลต 
อาพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม หอพัก โรงเรียนสอนวิชา โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ 
ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณท่ีดินที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ  

 

ร้อยละ 12.5 ของค่ารายภาษี 

 
  

 1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่เดือนมากราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  
 2. ชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
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 1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาทและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้
ไม่เกิน 10 ปี 

 2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง มีความผิด
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
ได้ไม่เกิน 5 ปี 

งานที่ให้บริการ                     การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลลวงเหนอื 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

อัตราภาษี 

อัตราโทษและค่าปรับ 

การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี 

กองคลัง 
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 3. ถ้าชําระค่าภาษีเกินกําหนด 30 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 
  ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพ่ิม 2.5% ของภาษี 
  เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเงินเพ่ิม 5% ของค่าภาษี 
    เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพ่ิม 7.5% ของค่าภาษี 
  เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเงินเพ่ิม 10 % ของค่าภาษี 
    เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึด ให้อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินภาษีของผู้ค้างชําระ  
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  ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษี
บ ารุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี
หรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มี
หน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้น 

 
 
 จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่  
 ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ จะต้องเสียภาษีเพ่ิมอีก 1 เท่าของอัตราปกติ 
 
 

 1. ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ในเดือนมากราคมของปีแรก
ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน และชําระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่เดือนมากราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี 
 2. ชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 3. ผู้ที่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ 
 

 
 1. ไม่ยื่นแบบภายในกําหนด เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี 
 2. ยื่นแบบไม่ถูกต้อง ทําให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีท่ีประเมินเพิ่มเติม 
 3. ชี้เขตแจ้งจํานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ทําให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่าของค่าภาษีท่ี
ประเมินเพิ่มเติม 
 4. ชําระภาษีเกินกว่าเวลาที่กําหนด ต้องเสียเงินเพิ่ม 24 % ต่อปี ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น
หนึ่งเดือน  
 
 
 
 

งานที่ให้บริการ                     การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลลวงเหนอื 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี 

อัตราภาษี 

อัตราโทษและค่าปรับ 
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 เจ้าของที่ดินผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์
อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยยื่นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน 
(ม.49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอุทธรณ์ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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1. กองคลัง เทศบาลต าบลลวงเหนือ    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท:์ 0 5386 5348 ต่อ 18     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 5386 5901        ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.loungnuae.go.th/ 

 

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหา
รายได้หรือโฆษณาการค้า  หรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ 
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็น
รายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิด
ภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี 

 
 
 1. ปูายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 
 2. ปูายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอ่ืน คิดอัตรา 20 บาท  ต่อ 
500 ตร.ซม. 
 3. ปูายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
  ปูายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่  
  ปูายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ  
 4. ปูายที่คํานวณพ้ืนที่ของปูายแล้วเสียภาษีต่ํากว่าปูายละ 200 บาท ให้เสียภาษีปูายละ 200 บาท 
 
 

 1. เจ้าของปูายยื่นแบบแสดงรายการในเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นปูายที่
เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีปูายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง
หรือแสดงจนถึงวันสิ้นป ี
 2. ชําระภาษีปูายภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

งานที่ให้บริการ                     การรับช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลลวงเหนอื 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี 

อัตราภาษี 
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 ผู้เสียภาษีปูายได้รับแจ้งการประเมินแล้ว หากเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ม.30) 

 อัตราโทษและค่าปรับ  
  1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมีนาคม เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี 
  2. ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง ทําให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีท่ี
ประเมินเพิ่มเติม 
  3. ไม่ชําระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือน ของค่าภาษี 
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
  4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูาย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท 
  5. ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปูาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท 
หรือทั้งจําท้ังปรับ 

การอุทธรณ์ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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กองคลัง เทศบาลต าบลลวงเหนือ     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
โทรศัพท:์ 0 5386 5348 ต่อ 18     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร : 0 5386 5901               ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต์ : http://www.loungnuae.go.th/ 

 

 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้ง
นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็น
พาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

 
  

• การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลลวงเหนือ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกอบ
กิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 
1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน  
2. เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคําขอ และ  หลักฐานต่างๆ 
3. ผู้ประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชย์ และชําระค่าธรรมเนียม 
 

 

1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร  
2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงิน   
   ตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป  
3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทําการเก่ียวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้า  
   นั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป  
4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่  
   ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าท่ีผลิตได้มี  
   ราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป  
5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจําทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่ง

งานที่ให้บริการ                      การจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลลวงเหนอื 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

กิจการค้าที่พาณิชย์กิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
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โดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับ
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทําโรงรับ จํานํา 
และการทําโรงแรม  
6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล 
เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง  
7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี  
8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
9. บริการอินเทอร์เน็ต  
10. ให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
11. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  
12. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต   
13. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  
14. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์  
15. การให้บริการตู้เพลง  
16. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จาก
งาช้าง 
 

 
 

เอกสารประกอบการยื่น 
1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)                                           จํานวน 1 ฉบับ 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ                              จํานวน 1 ฉบับ 
3) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ                                           จํานวน 1 ฉบับ 
4) กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
• หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหม่                               จํานวน 1 ฉบับ 
• สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน  
  หรือสําเนาสัญญาเช่า                                                                       จํานวน 1 ฉบับ  
• แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญ 
  บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป                                                                  จํานวน 1 ฉบับ  
5) กรณีมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
  และสําเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอํานาจ                                                จํานวน 1 ฉบับ 
6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่า
สินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้า ที่ขายหรือให้เช่า 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
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7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจให้นําใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย 
• กรอกคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ 
• เจ้าหน้าที/่นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 
• เจ้าหน้าที/่นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
• เจ้าหน้าที/่นายทะเบียนพาณิชย์จัดทําใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จขั้นตอน 
 

 

1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท  
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท  
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท  
4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท  
5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท  
6. ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท  
   (หนึ่งคําขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ) 
 

 

 
1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคํา ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า ไป
ตรวจสอบในสํานักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิด 
ต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
2. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคําร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่สํานักงาน ที่เห็นได้
ง่าย ไม่จัดทําปูายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท 
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทําการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระทําการ
ทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียน พาณิชย์
แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่   
4. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝุาฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจํา  
 

 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 

บทก าหนดโทษ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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 ผู้ใดจะก อสร้างอาคารต องได้รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 
45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

 

 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
พร้อมเอกสาร 
 

1 วัน กองช่าง (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

2 การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
 

2 วัน กองช่าง (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

3 การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตรวจพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ ขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1) 

7 วัน กองช่าง (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

4 การลงนาม/
คณะกรรมการ 
มีมติ 
 

 35 วัน กองช่าง (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

 

**ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน** 
 

 

กองช่าง 

การขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
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ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน - 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2 หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 แบบคําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
(แบบ ข. 1) 

1 -  ชุด - 

2 โฉนดที่ดินน .ส.3 หรือส .ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

- 1  ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต) 

3 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาต ฯ 
ฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม) 

1 - ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต) 

4 กรณีท่ีมีการมอบอํานาจต้องมีหนังสือมอบ
อํานาจติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท พร้อม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบอํานาจ 

1 - ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต) 

 
 

  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 

เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 
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ที ่
 

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

 

หมายเหตุ 

5 บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอํานาจเจ้าของที่ดิน    
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

- 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต) 

6 หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน) 

1 - ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต) 

7 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

1 - ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

8 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

1 - ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

9 แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อ
ตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 

1 - ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

10 กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้
ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบัน
ที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้คํานวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม 

1 - ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 
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ที ่

 

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

11 รายการคํานวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อ
เจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานที่ก่อสร้างชื่อ
คุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้คํานวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและ
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภท
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีต้องมีการคํานวณให้
อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงกําหนดการ
รับน้ําหนักความต้านทานความคงทนของ
อาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการ
ต้านทาน แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
พ.ศ.2540 ต้องแสดงรายละเอียดการ
คํานวณการออกแบบโครงสร้าง 

1 - ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

11 กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้
ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบัน
ที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้คํานวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม 

1 - ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

12 กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ.2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่
หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่
น้อยกว่าที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบัน
ที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 

1 - ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

13 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 

1 - ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 
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ที ่

 

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

14 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ
วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุม
งาน) 

1 - ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน) 

15 แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบ
ของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2535) 

1 - ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เป็น อาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

16 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 

1 - ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

17 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟูา 

1 - ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

18 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปูองกันเพลิงไหม้ 

1 - ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

19 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง 

1 - ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 
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ที ่

 

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

20 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา 

1 - ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

21 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต ์

1 - ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

  

 แปลนแผนผัง รายการประกอบและอ่ืน ๆ ที่ได้ยื่นไว้เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และ พ.ศ.๒๕๓๕ เมื่อผู้ขออนุญาตท าการแก้ไขแล้ว เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจแบบตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาต่อไป 

 

  

 ๑. ผู้ใดก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง เคลื่อนย้าย โดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตอนุญาตตลอดจนวิธีการ
หรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาตจะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  ๓ เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ 

 ๒. ผู้ใดได้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนค าสั่งดังกล่าว นอกจากจะถูกระวางโทษตามข้อ ๑ 
แล้วต้องระวางโทษปรับเป็นรายวัน วันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน 

 ๓. ถ้าเป็นการกระท าเก่ียวกับอาคารเพ่ือพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือเป็น
การกระท าในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจ าหน่าย โดยมีค่าตอบแทนแห่งอาคารนั้นผู้กระท าต้อง
ระวางโทษเป็นสองเท่าท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ 
 

 

 

 

 

ค าเตือน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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1. การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน ดังนี้  
         1.1 การดําเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องที่ท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน       
ใช้บังคับได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด             
ในราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม ) 

1.2 การดําเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน     คือ
ประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตาราง
เมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะต้องไม่เป็นการกระทําที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่
กําหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแจ้งขุดดิน/ถมดิน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้ง การขุด
ดินตามที่กําหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล 
 

1 วัน กองช่าง (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน /ถม
ดิน) 

2 การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง) 
 

5 วัน กองช่าง (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน /ถม
ดิน) 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มต ิ
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วัน กองช่าง (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน /ถม
ดิน) 

 

**ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วัน** 
 
 

**ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท** 
 
 

 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน - 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2 หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะดําเนินการ
ขุดดิน/ถมดิน 

1 - ชุด - 

2 แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณ
ข้างเคียง 

1 - ชุด - 

3 แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 1 - ชุด - 

4 โฉนดที่ดิน น .ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนาทุกหน้า 

- 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน) 

5 หนังสือมอบอํานาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่น
แจ้งการขุดดิน/ถมดิน 

1 - ชุด - 

6 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณี
ที่ดินบุคคลอื่น 

1 - ชุด - 

7 รายการคํานวณ  

- กรณีขุดดิน วิศวกรผู้ออกแบบและ
คํานวณการขุดดินที่มีความลึกจากระดับ
พ้ืนดินเกิน ๓ ม. หรือพ้ืนที่ปากบ่อดิน
เกิน 10,000 ตารางเมตรต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขา วิศวกรรมโยธาไม่ต่ํากว่า
ระดับสามัญวิศวกรกรณีการขุดดินที่มี
ความลึกเกินสูง 20 ม. วิศวกรผู้ออกแบบ
และคํานวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

- กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 
เมตรขึ้นไปวิศวกรผู้ออกแบบและ
คํานวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไม่ต่ํากว่าระดับสามัญ
วิศวกรกรณีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร
และมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร
วิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิวิศวกร) 

1 
 

- 

 
ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์สําหรับวัด
การเคลื่อนตัวของดิน 

1 - ชุด (กรณีการขุดดินลึก
เกิน 20 เมตร) 

9 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการถมดิน     

10 ชื่อผู้ควบคุมงาน  
- กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตาราง
เมตร หรือมีความลึกหรือมีพ้ืนที่ตามท่ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดผู้
ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา) 

- กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 
เมตรขึ้นไปต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา) 

1 - ชุด - 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลตําบลลวงเหนือ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน200 ตาราง 
เมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ 
รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม 
ข้อกําหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อาคารริมน้ํา เทศบาลตําบลลวงเหนือ 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ) 
 2.1 ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน ด้วยตนเอง 
       2.1.1 สําเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
       2.1.2 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
       2.1.3  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล  (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
       2.1.4  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ เช่น สัญญาซื้อขาย 
สัญญาเช่า  หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร ฯลฯ 
       2.1.5  สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีเป็นอาคารที่ก่อสร้างหลัง พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ) 
       2.1.6 ใบรับรองแพทย์ของผู้รับใบอนุญาต /ผู้สัมผัสอาหาร 
 2.2 สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  (ตามเทศบัญญัต)ิ 
 2.3 กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคํารองขอด้วยตนเอง 
        2.3.1 หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
        2.3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบอํานาจ  
3. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
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 3.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
 3.3 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลลวงเหนือ เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2552 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

ขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน 
การบริการ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การตรวจสอเอกสาร 
 
  (ระยะเวลา 15 นาท)ี 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 
ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกําหนด 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

2. การตรวจสอบ
เอกสาร 
 
 (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของคําขอ และความครบถ้วน
ของ เอกสารหลักฐานทันท ีกรณี
ไม่ถูกต้อง /ครบถ้วน  
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้
แก้ไข/ เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ 
หากไม่ สามารถดํา เนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้ จัดทําบันทึกความ
บกพร่อง  และ รายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลง นาม
ไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

หากผู้ขอใบอนุญาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ี
กําหนดในแบบบันทึก
ข้อความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคําขอ
และเอกสาร พร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วย และแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539) 

3. การพิจารณา 
 
 
(ระยะเวลา15-20วัน) 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
กรณถีูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน 
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก 
ใบอนุญาต 
กรณไีม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ด้านสุขลักษณะ แนะนําให้
ปรับปรุง แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กฎหมายกําหนด
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสาร ถูกต้อง
และครบถ้วน (ตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)) 
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4. แจ้งผลการพิจารณา 
(ระยะเวลา 1-5 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/  
คําสั่งไม่อนุญาต 
1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้
ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่น กําหนด หากพ้น
กําหนดถือว่าไม่ ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมี เหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
และ สถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่
เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อม 
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น ไม่อาจออก 
ใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมี คําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่เอกสาร ถูกต้อง
และครบถ้วน ให้ แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้ขอ 
อนุญาตทราบทุก 7 วัน 
 
 
 

5. ระยะเวลา 1-5 วัน ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่ง อนุญาต)      
ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ 
ระยะเวลาที่ท้องถิ่น 
กําหนดพร้อมรับใบอนุญาต 

ฝุายพัฒนารายได้ กอง
คลัง 

 

 
ระยะเวลา 
  

 ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 15 – 30 วันทําการ  
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 1. ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนด้วยตนเอง 
  1.1  สําเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง                               
(ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)        จํานวน  1  ฉบับ 
  1.2 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง           
ที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ       จํานวน  1  ฉบับ  
  1.3  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     



49 

 

และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล  (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)    จํานวน  1  ชุด 
  1.4 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ    
เช่น สัญญาซื้อขาย  สัญญาเช่า  หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร ฯลฯ            จํานวน  1  ชุด 
  1.5  สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีเป็นอาคารที่ก่อสร้างหลังพระราชบัญญัติควบคุม  
อาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ)          จํานวน  1  ชุด   
  1.6 ใบรับรองแพทย์ของผู้รับใบอนุญาต /ผู้สัมผัสอาหาร   จํานวน  1  ฉบับ 
 2. กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคํารองขอด้วยตนเอง 
  2.1 หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย    จํานวน  1  ชุด 
  2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบอํานาจ จํานวน  1  ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  

 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  
 1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลลวงเหนือ 
      หมายเลขโทรศัพท์ 0-5386- 5348 ต่อ 25  
 2. เว็บไซด์ www.loungnuae.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ที ่

สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอหาร 
(มิใช่เป็นการขายของในตลาด) 

ค่าธรรมเนียม (บาท) 

1 พ้ืนที่เกิน    200  ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร ฉบับละ 2,000 
2 พ้ืนที่เกิน    800  ตารางเมตร ขึ้นไป ฉบับละ 3,000 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลลวงเหนือ   

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ  ต้องยื่นขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล
ตําบลลวงเหนือ 

2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ) 
 2.1 ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่ 
 2.1.1  สําเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   
 2.1.2  สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
 2.1.3  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ  พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้แทน (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
 2.1.4 สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
 2.2 สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  (ตามเทศบัญญัต)ิ 
3  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
  3..1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535        
  3.2 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจกา          
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545       
  3.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที ่2,3,4,5)  
  3.4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
  3.5 กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารควบคุมการใช้ พ .ศ. 2552       
  3.6 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 
  3.7  เทศบัญญัติเทศบาลตําบลลวงเหนือ เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 
    

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การตรวจสอบ  
    เอกสาร 
(ระยะเวลา 15 นาท)ี 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ  (แต่ละ
ประเภทของกิจการ) พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

2. การตรวจสอบ
เอกสาร 
(ระยะเวลา 1 
ชั่วโมง) 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของคําขอ และความครบถ้วน
ของ เอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง /ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้
แก้ไข /เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ 
หากไม่ สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้ จัดทําบันทึกความ
บกพร่องและ รายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่น เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น 
คําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

หากผู้ขอใบอนุญาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่ส่ง 
เอกสารเพิ่มเติมให้ 
ครบถ้วน ตามท่ี
กําหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่อง ให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคําขอ 
และเอกสาร พร้อมแจ้ง 
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วย และแจ้ง
สิทธิใน การอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม พ .ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการ ทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539) 

3. การพิจารณา 

 
(ระยะเวลา15 - 20 

วัน) 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน 
สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก 
ใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ด้านสุขลักษณะ 
แนะนําให้ปรับปรุง แก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กฎหมายกําหนด
ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่เอกสาร ถูกต้อง
และครบถ้วน (ตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557)) 
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ขั้นตอน รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4. แจ้งผลการ
พิจารณา 

(ระยะเวลา 1-5 วัน) 

การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/  
คําสั่งไม่อนุญาต 
1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนด
ถือ ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต 
เว้นแต่จะมี เหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 
2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพ (ในแต่ละประเภท
กิจการ) แก่ผู้ขออนุญาตทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิ ในการอุทธรณ์ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น ไม่อาจออก 
ใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมี คําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน ให้ แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้ขอ 
อนุญาตทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว 
เสร็จ พร้อมสําเนาแจ้ง 
สํานัก ก.พ.ร. ทราบ) 

5. ชําระค่าธรรมเนียม 

(ระยะเวลา 1-5 วัน) 

(กรณีมีคําสั่ง อนุญาต) ผู้ขอ
อนุญาตมาชําระ ค่าธรรมเนียม
ตามอัตราและ ระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกําหนด(ตาม ประเภท
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ี
มีข้อกําหนดของท้องถิ่น) พร้อม
รับใบอนุญาต 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

ระยะเวลา 

 ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 15 – 30 วันทําการ  
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 1.สําเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   จํานวน  1  ฉบับ 
 2.สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง         จํานวน  1  ฉบับ 
 3.หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ     จํานวน  1  ชุด 
 พร้อมสําเนาบัตร  ประจําตัวประชาชนของผู้แทน  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
 4. สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีเป็นอาคารที่ก่อสร้างหลัง พระราชบัญญัติ   จํานวน  1   ฉบับ 
ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ) 
 5.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต/ผู้ช่วยจําหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร    จํานวน   1   ฉบับ 
(กรณีปรุงประกอบอาหาร)   
 6. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการ  ( ถ้ามี)     จํานวน  1  ฉบับ 

 

ค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (คิดตามประเภทของกิจการ และขนาด
ของกิจการ) ตามเอกสารแนบท้าย 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  
 1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลลวงเหนือ 
      หมายเลขโทรศัพท์ 0-5386- 5348 ต่อ 25  
 2. เว็บไซด์ www.loungnuae.go.th  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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60 

 

 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลตําบล ลวงเหนือ 

วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
          ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดย
ยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอนุญาตตาม ตาม เทศบัญญัติตําบลลวง
เหนือ ณ ศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จ  ( one stop Service) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลลวงเหนือ 
(ติดต่อด้วยตนเอง) 
 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
 (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ด้านผู้ขับข่ีและ
ผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุม
กํากับการขนส่งเพ่ือปูองกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เทศบัญญัติ  เทศบาลตําบลลวงเหนือ 
เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552 
 3. กฎหหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
    (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
  (2) เทศบัญญัติ เทศบาลตําบลลวงเหนือ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552 
 

 

 

 

 

 

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ประเภทข้ันตอน รายละเอียดขั้นตอนการบริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. การตรวจสอบ
เอกสาร  

(ภายใน 15 นาท)ี 

     ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกําหนด 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

2. การตรวจสอบ
เอกสาร 

(ภายใน 1 ชั่วโมง) 

     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ทันทีกรณีไม่ถูกต้อง /ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้
แก้ไข /เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ 
หากไม่สามารถดําเนินการได้ 

ในขณะนั้น ให้จัดทําบันทึก
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้
ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ด้วย 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

หากผู้ขอใบอนุญาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ีกําหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและ
เอกสารพร้อมแจ้งเป็น
หนังสือเหตุแห่งการคือ
ด้วยและแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539) 

3. การพิจารณา 

(ภายใน 15 – 20 
วัน) 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 

     กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 

 

 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

กฎหมายกําหนด
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน (ตาม 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557) 
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4. การแจ้งผลการ
พิจารณา 

(ภายใน 1 – 5 
วัน) 

การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/ 
คําสั่งไม่อนุญาต 
1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบ 
อนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต 
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต  
แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการกําจัด
สิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาตทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ ภายใน  

30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานัก ก.พ.ร. ทราบ) 

5.ชําระ
ค่าธรรมเนียม  

(ภายใน 1 - 5 วัน) 

ชําระค่าธรรมเนียม  

(กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 

     ผู้ขออนุญาตมาชําระ 

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด 

พร้อมรับใบอนุญาต 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 15 - 30 วันวันทําการ นับจากวันยื่นเรื่อง 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 1. บัตรประจําตัวประชาชน  ฉบับจริง/เอกสารสําเนา   จํานวน 1 ฉบับ 
 2. สําเนาทะเบียนบ้าน                  จํานวน 1 ฉบับ 
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เอกสารอ่ืนๆ  ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม  
 1. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง         
          จํานวน 1 ฉบับ 
 2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาตและมีการดําเนินกิจการที่ถูกต้อง 
ตามหลักสุขาภิบาล            จํานวน 1 ฉบับ 
 3. แผนการดําเนินงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานความพร้อมด้าน
กําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ    จํานวน 1 ฉบับ 
 4. เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานทีทําหน้าที่กําจัดสิ่งปฏิกูลผ่านการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยจากกทํางาน (ตามหลักเกณฑ์ท่ีท้องถิ่นกําหนด)    จํานวน 1 ฉบับ 
 5. ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงานในการกําจัดสิ่งปฏิกูล           
          จํานวน 1 ฉบับ 
 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับที่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

1 อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษ
ของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตร
ต่อๆไป ลูกบาศก์เมตรละเศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 

 

250 

2 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ก. รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็น

ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ฉบับละ  

ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ฉบับละ  

 

5,000 

 

5,000 

 การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลลวงเหนือ 
    หมายเลขโทรศัพท์ 0-5386-5348 ต่อ 25  
2. เว็บไซด์ www.loungnuae.go.th  
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ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบล  ลวง
เหนือ (ติดต่อด้วยตนเอง) 

วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
          ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอนุญาตตาม ตามเทศ
บัญญัติตําบลลวงเหนือ ณ ศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จ  ( one stop Service) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตําบลลวงเหนือ (ติดต่อด้วยตนเอง) 
 2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
    (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่
ถูกสุขลักษณะ 
          (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
          (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขับข่ีและ
ผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมี
วิธีการควบคุมกํากับการขนส่งเพื่อปูองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เทศบัญญัติ เทศบาลตําบล
ลวงเหนือ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552 
 3. กฎหหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
    (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
    (2) เทศบัญญัติ เทศบาลตําบลลวงเหนือ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552
  
 

 

 

 

 

 

ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ประเภทข้ันตอน รายละเอียดขั้นตอนการบริการ ส่วนงาน/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. การตรวจสอบ
เอกสาร  

(ภายใน 15 นาท)ี 

     ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
ทั่วไปพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กําหนด 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

2. การตรวจสอบ
เอกสาร 

(ภายใน 1 ชั่วโมง) 

     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ทันทีกรณีไม่ถูกต้อง /ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้
แก้ไข /เพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ 
หากไม่สามารถดําเนินการได้ 

ในขณะนั้น ให้จัดทําบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนาม
ไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

หากผู้ขอใบอนุญาตไม่
แก้ไขคําขอหรือไม่ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามท่ีกําหนด
ในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่
ส่งคืนคําขอและ
เอกสารพร้อมแจ้งเป็น
หนังสือเหตุแห่งการคือ
ด้วยและแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539) 

3. การพิจารณา 

(ภายใน 15 – 20 
วัน) 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 

     กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 

 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

กฎหมายกําหนด
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน (ตาม 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557) 
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4. การแจ้งผลการ
พิจารณา 

(ภายใน 1 – 5 
วัน) 

การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/ 

คําสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้
ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกําหนด หากพ้นกําหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต  
แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการกําจัด
มูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ ภายใน  

30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานัก ก.พ.ร. ทราบ) 

5.ชําระ
ค่าธรรมเนียม  
(ภายใน 1 - 5 วัน) 

ชําระค่าธรรมเนียม  
(กรณีมีคําสั่งอนุญาต) 
     ผู้ขออนุญาตมาชําระ 
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด 
พร้อมรับใบอนุญาต 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 15 - 30 วันวันทําการ นับจากวันยื่นเรื่อง 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 1. บัตรประจําตัวประชาชน  ฉบับจริง/เอกสารสําเนา   จํานวน 1 ฉบับ 
 2. สําเนาทะเบียนบ้าน        จํานวน 1 ฉบับ 
เอกสารอ่ืน ๆ  ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม  
 1. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีที่มีสถานีขนถ่าย)  
หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง      จํานวน 1 ฉบับ 
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 2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการดําเนินกิจการที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กําจัดมูลฝอย       จํานวน 1 ฉบับ 
 3. แผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานความพร้อมด้าน
กําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ       จํานวน 1 ฉบับ 

4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุมกํากับ ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป  
อย่างน้อย 2 คน                                                                                                 
  1) คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้าน
สาธารณสุข สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านใดด้านหนึ่ง 
     2) คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการวิศวกรรมศาสตร์
ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง       จํานวน 1 ฉบับ 
 5. เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปฝุานการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยจากการทํางาน (ตามหลักเกณฑ์ท่ีท้องถิ่นกําหนด)     จํานวน 1 ฉบับ 
 6. ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้ปฏิบัติงานในการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  
           จํานวน 1 ฉบับ 
 

ค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  

ล าดับที่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

1. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ก. รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็น

ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ฉบับละ  

ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ฉบับละ  

 

5,000 

 

5,000 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลลวงเหนือ 
    หมายเลขโทรศัพท์ 0-5386-5348 ต่อ 25  
2. เว็บไซด์ www.loungnuae.go.th 
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คู่มือประชาชน  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ ตามทะเบียนบ้าน 
3. เป็นผู้ที่มีอายุ  60 ปีบริบูรณ์ ในปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ  59 ปีบริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม) ซึ่งได้
ลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจํา ยกเว้นผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 
 

ขั้นตอนการข้ึนทะเบียน เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ” 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน    1    ชุด              
2. สําเนาทะเบียนบ้าน          จํานวน    1    ชุด              
3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขท่ีบัญชี)  จํานวน    1    ชุด              
สําหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
หมายเหตุ  : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นคําขอรับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับมอบอํานาจติดต่อที่ เทศบาลตําบลลวงเหนือ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอํานาจ 

การจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับขึ้นทะเบียน ตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี) 

 
 

 

 

 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 

 

การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันได 

จํานวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน  ปัจจุบัน (ปี 2559) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได  แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ  ผู้สูงอายุออกเป็น
ช่วง ๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่อายุ 60 ปี 

ตารางค านวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนส าหรับผู้สูงอายุ (แบบข้ันบันได) 
ขั้น ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 

ขั้นที่  1 60 – 69 ปี 600 

ขั้นที่  2 70 – 79 ปี 700 

ขั้นที่  3 80 – 89 ปี 800 

ขั้นที่  4 90 ปี ขึ้นไป 1,000 

วิธีค านวณอายุ 

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายน เท่านั้น เช่น  

1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2489 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 นาง ก. จะอายุ 70 ปี หมายความว่า  นาง ก. จะ
ได้รับ เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2559 (งบประมาณป ี2560)  

2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2489 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 นาง ข. จะอายุ 69 ปี หมายความว่า  นาง ข. จะได้รับ
เงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป (งบประมาณปี 2561) 

 

 

 
 
 
 
 
 

     การนับรอบปีงบประมาณ  คือ  1 ตุลาคม – 30 กันยายน   เช่น 

ปีงบประมาณ 2559  จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 

ปีงบประมาณ 2560  จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้สูงอายุยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร 
บันทึก/สอบถามเพ่ิมเติม 

 

หลักฐานในการข้ึนทะเบียนดังนี ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มี
รูปถ่ายพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าท่ีแสดงชื่อ และ
เลขที่บัญชี) ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร จ านวน 1  ชุด 

 

เสนอผู้บริหาร 
จัดท าประกาศรายชื่อ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  (การเบิก-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

จัดท าบัญชีรายช่ือและบันทึกข้อความ 
 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน (กองคลัง) 
 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 
1.แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สูงอายุ/ 
ผู้รับแทน (กรณีมอบอ านาจ) 
2. หนังสือมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจ 
 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 3 นาท/ีราย 
ปรับลด 1 นาที/ราย 

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน 
 

รับเงินผ่านธนาคาร 
 

รับเงินสดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 

ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ / ใบมอบอ านาจ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายช่ือ ลงชื่อผู้รับเงิน 
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 จดทะเบียนความพิการได้ที่               
     สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ หรือยื่นคําร้องขอจดทะเบียนผู้พิการผ่าน
ทางเทศบาลตําบลลวงเหนือ (ในวัน เวลาราชการ)  
 หลักฐานการจดทะเบียนคนพิการ/ต่ออายุบัตรคนพิการ   
       ในกรณีที่คนพิการไปด้วยตนเองให้เตรียมเอกสารดังนี้  

1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออกโดยแพทย์  จํานวน  1  ฉบับ                2. 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน    จํานวน  1  ฉบับ  
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแลผู้พิการ)  จํานวน  1  ฉบับ   
4. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน   จํานวน  2  ใบ   
 

ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร  พร้อมทั้งถ่ายสําเนา จํานวน 1 ชุด (กรณียื่นแทนให้นําบัตร ประชาชนและ
ทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย) 
หลังจากจดทะเบียนความพิการแล้วเทศบาลต าบลลวงเหนือจะช่วยเหลืออย่างไร       
         นาํบัตรประจําตวัคนพิการมาข้ึนบญัชีเพ่ือขอรับเงินความพิการท่ี งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตาํบลลวงเหนอื
จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําปรึกษาและแนะนําการขึ้นบัญชี เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ  

การจดทะเบียนรับเบี้ยความพิการ (รับขึ้นทะเบียน ตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)   
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ             
      1. มีสัญชาติไทย             
      2. มีบัตรประจําตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ             
      3. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ ตามทะเบียนบ้าน 
      4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ             
      5. ในกรณีผู้พิการเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจําคุกอยู่ในเรือนจํา  ทัณฑ์สถานหรือสถานคุมขัง ของกรมราชทัณฑ์  
หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   หรือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  
ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้อํานวยการตามสถานที่ที่อยู่  
  หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้               
        1. สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ           จํานวน    1    ชุด              
       2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน     จํานวน    1    ชุด              
        3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร     จํานวน    1    ชุด  
  กรณีที่ผู้อ่ืนยื่นแทนใช้หลักฐานดังนี้              
    1. สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ           จํานวน    1    ชุด              
       2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านคนพิการ จํานวน    1    ชุด              

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ  จํานวน    1   ชุด              
    4. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจ    จํานวน    1   ชุด              
    5. หนังสือมอบอํานาจ                                              จํานวน    1   ชุด   

 

การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้สูงอายุยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้พิการ 

เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร 
บันทึก/สอบถามเพ่ิมเติม 

 

หลักฐานในการข้ึนทะเบียนดังนี ้
1. ส าเนาบัตรผู้พิการ  จ านวน  1  ฉบับ                 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแลผู้พิการ) จ านวน  1  ฉบับ 
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าท่ีแสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) ส าหรับ
กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิการผ่านธนาคาร จ านวน 
1  ชุด 

 

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

เสนอผู้บริหาร 
จัดท าประกาศรายชื่อ 
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  (การเบิก-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าบัญชีรายช่ือและบันทึกข้อความ 
 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน (กองคลัง) 
 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 
1.แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้พิการ/ 
ผู้รับเทน (กรณีมอบอ านาจ) 
2. หนังสือมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจ 
 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 3 นาท/ีราย 
ปรับลด 1 นาท/ีราย 

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน 
 

รับเงินผ่านธนาคาร 
 

รับเงินสดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 

ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ / ใบมอบอ านาจ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายช่ือ ลงชื่อผู้รับเงิน 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ปุวยเอดส์  
ก าหนดรับลงทะเบียน  

เมื่อได้รับใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ปุวยเอดส์ จากโรงพยาบาลรัฐ แล้วมายื่นคําขอขึ้นทะเบียนที่งานพัฒนา
ชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลลวงเหนือ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  
คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นค าขอข้ึนทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ดังนี้  

1. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ตําบลลวงเหนือ 
2. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่ สามารถประกอบ

อาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
หลักฐานในการลงทะเบียน ดังนี้  
    1. ใบรับรองแพทย์ระบุผู้ปุวยเอดส์ ฉบับจริง         จํานวน  1  ฉบับ  
    2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                          จํานวน  1  ฉบับ  
    3. สําเนาทะเบียนบ้าน                      จํานวน  1  ฉบับ  
    4. สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเข้าบัญชี)     จํานวน  1  ชุด  
ขั้นตอนการให้บริการ  
     1. ผู้ปุวยเอดส์ ยื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง หรือมอบอํานาจในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นด้วย
ตนเองได้  
     2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ  
     3. ผู้บริหารอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
ยื่นเอกสารแล้วได้รับเงินเมื่อไร               

ผู้ปุวยเอดส์ที่ข้ึนทะเบียนไว้  จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในเดือนถัดไปหลังจากข้ึนทะเบียนและผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ จากเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
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 4. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร     จ านวน   1   ชุด 

 
 
 
 
 
 

กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ เบี้ยยังชีพผู้พิการอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพ้ืนที่
ต าบลลวงเหนือ ต้องมาขึ้นทะเบียนที่ เทศบาลต าบลลวงเหนือ 

อีกครั้งหนึ่งภายใน วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี  
เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ  

ให้ผู้ที่มายื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพ  มาตรวจสอบ  รายชื่อตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ ที่ทําการ
เทศบาลตําบลลวงเหนือ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี (นับจากวันสิ้นสุดกําหนด  การยื่นขอขึ้นทะเบียน  วันที่ 
30 พฤศจิกายน ของทุกปี) 

 
การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

 

 
 
 

**ขอรับแบบค าขอข้ึนทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และยื่นเอกสารประกอบ ได้ที่ งานพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลลวงเหนือ*** 

 

     ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วใน  พื้นท่ีอื่น ภายหลังได้ย้ายทะเบียน
บ้านเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีตําบลลวงเหนือ  ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงิน  เบี้ยยังชีพต่อ ณ ทต.
ลวงเหนือ แต่สิทธิในการรับเงินยัง  จะคงอยู่ท่ีเดิมจนสิ้นปีงบประมาณ  เช่น นาง ก. รับเงินเบี้ยยัง
ชีพอยู่ ทต.ดอยสะเก็ด  ภายหลังได้แจ้งย้ายท่ีอยู่มาอยู่พื้นท่ีตําบลลวงเหนือ  ในวันท่ี 20 สิงหาคม 
2559 นาง ก. ต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่  ท่ี ทต.ลวงเหนือ  ภายในวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2559 แต่ 
นาง ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพท่ี  ทต.ดอยสะเก็ด  อยู่จนถึงเดือน  กันยายน 2559 และมีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุท่ี ทต.ลวงเหนือ ในเดือน ตุลาคม 2560 เป็นต้น 

 

เทศบาลฯ จะด าเนินการเบิก  – จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ ที่มาขึ้นทะเบียน        
ไว้โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  ปีถัดไป โดยจะจ่าย  เป็นเงินสด  หรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร ตามที่ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
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ก าหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่  1-10  ของทุกเดือน  
(ตามความเหมาะสม) 

 
ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

                                 

 

   

        

 

 

 

 
 

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

1. ตาย  
2. ขาดคุณสมบัติ 
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ เป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ 
 
 

ผูสู้งอายุ/ผู้พิการที่ประสงค์
รับเงินผ่านธนาคาร 

ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ ที่ประสงค์
รับเงินสด 

โอนเข้าบัญชีธนาคารใน นามผู้สูงอาย/ุ 
ผู้พิการ หรือผู้รับมอบอ านาจ 

รับเงินสดในนามผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  
หรือผู้รับมอบอ านาจ 

1. ตามจุดที่ได้แจ้งไว้ในแต่ละ
หมู่บ้าน 

2. เฉพาะผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ท่ีไม่
สามารถมารับเงินตามจุดที่จ่ายเงิน
ในวัน เวลาท่ีก าหนด ให้มารับ ณ 
เทศบาลต าบลลวงเหนือ ในวันถัดไป 
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หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ  หรือผู้รับมอบอํานาจ  แจ้งรับเป็นเงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน  เวลา ที่

กําหนด  
3. เมื่อย้ายภูมิลําเนาจาก  เทศบาลตําบลลวงเหนือ  ไปอยู่ภูมิลําเนาอ่ืน  ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้เทศบาล

ตําบลลวงเหนือ ได้รับทราบ  
4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการมีชีวิตอยู่ต่อเทศบาลตําบลลวงเหนือ ภายในเดือนตุลาคม ของทุกป ี 

     5. กรณีตาย ให้ญาติของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย  ให้เทศบาลตําบลลวงเหนือ  ได้รับทราบ (พร้อม
สําเนามรณบัตร)  
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                                                                             ทะเบียนเลขที่......................../......... 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ................ 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้สูงอายุ 

เขียนที.่................................................      

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

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

เกิดวันที.่...................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สัญชาต ิ            มีชื่ออยู่ในส าเนา 

ทะเบียนบ้านเลขท่ี......................หมู่ที/่ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................ 

ต าบล/แขวง                     อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                          . 

รหัสไปรษณีย ์              โทรศัพท.์...................................................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอ  ---- 

สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อื่นๆ................................. 

รายได้ต่อเดือน...........................................บาท อาชีพ..................................................................................................... 

ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 

 ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันท่ี...........................................................................................................โดยย้ายมาจาก (ระบุ
ที่อยู่เดิม.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.................  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก  1 วิธี) 

  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมาย่ืนค าขอลงทะเบียนแทน 

ผู้ยื่นค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจ เก่ียวข้องเป็น.....................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอ
ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ)  .................................................................................................เลขประจ าตัว
ประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

---- ที่อยู่
.........................................................................................  

.........................................................................โทรศัพท์.................................................................................................  

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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พร้อมแนบเอกสาร ดังน้ี 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย    ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

 “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ านาญ เบ้ียหวัด บ านาญพิเศษ บ าเหน็จ
รายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่า
ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” 

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

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

                 ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                 เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน  
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- ๒ - 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

          ไดต้รวจสอบคณุสมบัตขิอง  นาย / นาง / นางสาว 

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

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

----  แล้ว 

  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   

  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัต ิเนื่องจาก 

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

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

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

จ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลลวงเหนือ 

        คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิดต้รวจสอบ
แล้ว มีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 

 

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

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

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

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

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

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

ค าสั่ง 
           รับลงทะเบียน    ไม่รับลงทะเบียน    อื่นๆ................................................................................................... 

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

   นายกเทศมนตรีต าบลลวงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี............................................. 

 (ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                                                                          

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 

 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...........    โดยจะ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม ..............  ถึงเดือนกันยายน ................  ในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน  กรณี
ผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาที่ไปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม ............. ถึงวันท่ี  30  พฤศจิกายน ..............) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ  ที่องค์การแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง                                            

ช่ือ - สกุล (ผู้สูงอาย)ุ..................................................................บ้านเลขท่ี........................หมู่ที.่....................ต าบลลวงเหนือ  

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

                                 

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

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

          เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบีย น
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ทะเบียนเลขท่ี................../................ 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ........... 

 

 

 

 

ข้อมูลคนพิการ 

เขียนที.่.......................................................... 

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

ค าน าหน้านาม   เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อ่ืนๆ (ระบุ)......................... 
ช่ือ............................................................นามสกุล.................................................................... 
เกิดวันที.่...................เดือน..........................พ.ศ........................อาย.ุ.................ปี สัญชาติ........................ มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียน
บ้านเลขท่ี...............หมู่ที.่....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ต าบล............................อ าเภอ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท.์..................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้พิการที่ยื่นค าขอ ----  

ประเภทความพิการ         ความพิการทางการเห็น          ความพิการทางสติปัญญา                             
   ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย        ความพิการทางการเรียนรู้      ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย      
   ความพิการทางออทิสติก        ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม     
สถานภาพ    โสด       สมรส      หม้าย      หย่าร้าง      แยกกันอยู่      อื่น ๆ........... 
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ .............................................................................โทรศัพท.์................................................................. 

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    

  ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ    เคยได้รับ(ย้ายภูมิล าเนา)เข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ............................  

 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   อื่นๆ (ระบุ)........ 

 ไม่สามารถใช้ชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง     มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ   ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายได้ต่อเดือน(ระบุ)................................บาท 

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ...............   โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธ)ี  

  รับเงินสดด้วยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มิสิทธิ 

  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

   ธนาคาร.........................................................ช่ือบัญช.ี..........................................................เลขท่ีบัญชี    ……………………………………………………………… 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวข้องกับคน
พิการที่ขอข้ึนทะเบียน โดยเป็น  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พี่น้อง   ผู้ดูแลคนพิการตามระเบียบ 
ช่ือ – สกุล (ผู้รับมอบอํานาจ/ดูแลคนพิการ)..................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน----  ที่อยู่ ........................................................................................... 

โทรศัพท.์......................................................................................................................... 

ตัวอย่างแบบขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 
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พร้อมแนบเอกสารดังน้ี 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ หรือส าเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย     ส าเนาทะเบียนบ้าน  

  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 

  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯแทน) 

 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก  

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

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

                    ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                            เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

หมายเหต ุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก   และท าเครื่องหมาย   ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
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-2- 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….............. 

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

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

---- แล้ว 

  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน     เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัต ิ

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

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

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

     เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลลวงเหนือ 

          คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิดต้รวจสอบ
แล้วมีความเห็นดังนี ้

  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 

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

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

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

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

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

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

ค าสั่ง 

  รับลงทะเบียน     ไม่รับลงทะเบียน     อื่น ๆ .................................................................................... 

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

            นายกเทศมนตรตี าบลลวงเหนอื 

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

 

 
ตัดตามเส้นประให้คนพิการที่ข้ึนทะเบียนเก็บไว้ 
 
ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.............................เดือน......................................พ.ศ....................................... 

 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ............โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ...........   ถึง เดือนกันยายน .............  ในอัตราเดือนละ 800 บาท กรณีคนพิการย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ท่ีอื่น
(ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม ............. ถึง 30 พฤศจิกายน ........... )  จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบ้ียความพิการ ณ ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายใน  เดือนพฤศจิกายน............... เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการ 

ช่ิอผู้พิการ.......................................................................................................        

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

                           เจ้าหน้าท่ีผู้รบัลงทะเบียน 
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แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
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ข้อมูลข่าวสาร 

สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การ
เปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความม่ันคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความ
คุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ" 
 

หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความ
จริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรกําหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิด
ความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สําคัญของเอกชน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะ
ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพ่ือที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับ
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยว ข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อม อีกประการหนึ่ง 
 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
"ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆไม่ว่าการสื่อ

ความหมายนั้น จะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟูม 
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได ้
       "ข้อมูลข่าวสารของราชการ"หมายความว่าข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน   

 

หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการ
ประกอบอาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ส่วนกลาง - กระทรวง ทบวง กรม 
ส่วนภูมิภาค - จังหวัด อําเภอ 
ส่วนท้องถิ่น – เทศบาล, อบจ., อบต., กทม. และเมืองพัทยา 
"เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่าผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ  

 
 
 

ส านักปลัด 
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สิทธิของประชาชนหรือเอกชน 
1. สิทธิในการขอคําปรึกษา 
2. สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 
3. สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

แล้ว หรือท่ีจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือท่ีมีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้า  
4. สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับงานซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรือ

ผู้กระทําแทนได้ตรวจดูหรือได้รับสําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลนั้น  
5. สิทธิในการดําเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึง

แก่กรรม  
6. สิทธิในการร้องเรียนผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูล

ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมี
สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

7. สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 14หรือมาตรา 15  
 
 

บทก าหนดโทษ 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ

ไม่เกิน ห้าพันบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ (มาตรา 40)  
ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ (มาตรา 41) 
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กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผล 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
www.loungnuae.go.th 

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
   0 5386 5348 

4. ร้องเรียนทาง  Facebook 
    เทศบาลตําบลลวงเหนือ 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานหน่วยงานที่
รับผิดชอบดําเนินการตรวจ

ข้อเท็จจริง 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

 

5. ร้องเรียนทาง  Line 
    ข่าวสาร ทต.ลวงเหนือ 
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