
คู่มือส าหรับประชาชน : การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะท่ี 1 : ขั้นตอนออกค าส่ัง

รับค าขอรับใบอนุญาต) 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงพลังงาน 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. ผูร้ับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการให้แตกต่างไปจากที่ได

รับอนุญาต ต้องยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบ ธพ.น. ๔ 

 2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 

 3. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค านวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ า มัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 

 หมายเหตุ : 

 1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค า

ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น

ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะ

ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้น เรียบร้อยแล้ว 

 3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อม

ติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533โทรสาร   042-143533 ต่อ 17)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :45 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ รับค าขอ และตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ 
และความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่
ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น 
- แผนผังโดยสังเขป  
- แผนผังบริเวณ 
- แบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ 
ระบบท่อน้ ามัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือ
แยกน้ าปนเปื้อนน้ ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย  
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า   
- สิ่งปลูกสร้างอ่ืน แล้วแต่กรณี  
- รายการค านวณความม่ันคงแข็งแรงและระบบที่เก่ียวข้อง 
(หมายเหตุ: -) 

42 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
(หมายเหตุ: -) 

2 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการ  (แบบ ธพ.น.๔) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรอง
ส าเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ) 
 

- 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม) 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
 

ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

7) 
 

ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ท่ีดิน กรณีขยายแนวเขตสถาน
ประกอบการ 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

8) 
 

ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ท่ีดิน หรือหนังสือ
ยินยอมให้ใช้ท่ีดินหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดูแล
และรับผิดชอบท่ีดินดังกล่าว 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

9) 
 

ส าเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

10) 
 

แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ ามัน ระบบท่อดับเพลิง 
ระบบบ าบัด    น้ าเสียหรือแยกน้ าปนเป้ือนน้ ามัน ระบบอุปกรณ์
นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตราย   จาก  ฟ้าผ่า และ
ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง3ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

11) 
 

รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรง และระบบ ท่ีเก่ียวข้อง 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

12) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องที่ใบอนุญาต) 

- 

13) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาต
ท าทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล 
หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาต

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ท าส่ิงล่วงล้ าล าน้ า ให้น ามาย่ืนก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

14) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: (รายละเอียดตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556)) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
โทร 042-143533)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบ ธพ.น. ๔ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 



ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

(หมายเหตุ: -) 
 

2) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติมที่ 4-7 เเละ 10 ใช้เฉพาะกรณีที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

 

ชื่อกระบวนงาน:การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับ

ใบอนุญาต) 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

 2)กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกล่าว 

 3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามัน พ.ศ. 2556 

 4)กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

 5)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบ

ค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

 6)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่

ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

 7)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:ไม่มี 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่ง

รับค าขอรับใบอนุญาต)  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



 

คู่มือส าหรับประชาชน : การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะท่ี 2 : ขั้นตอนออก

ใบอนุญาต) 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงพลังงาน 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. การพิจารณาออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตได้

ด าเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องก าหนด มีผลการทดสอบและ

ตรวจสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับ

อัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

 2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 

 3. การก่อสร้าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานี

บริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 

 หมายเหตุ : 

 1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค า

ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น

ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะ

ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อม

ติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด 

 

 

 



 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์ 042-143533   โทรสาร  042-143533 ต่อ 17)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วันท าการ 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ รับหนังสือหรือค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่ง
เรื่องให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 
2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ 
ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  
- เอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: -) 
 

27 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

2 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 



 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

หนังสือน าส่ง 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(ผู้มีอ านาจลงนาม) 

- 

2) 
 

ผลการทดสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาต
ท าทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล 
หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาต   
ท าส่ิงล่วงล้ าล าน้ า 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

4) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
(หมายเหตุ: (รายละเอียดตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
 
 



 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556)) 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
โทร 042-143533)) 
 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 
 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕ 
(หมายเหตุ: -) 

2) ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติมที่ 2-3 ใช้ในกรณีที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

 2)กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกล่าว 

 3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามัน พ.ศ. 2556 

 4)กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

 5)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบ

ค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

 6)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่

ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

 7)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การ

อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก

ใบอนุญาต)  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงสาธารณสุข 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ จะต้องยื่นขอ

ต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่

วันที่ออกใบอนุญาต) เม่ือได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น

จะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด

แล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย

ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 

2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 2. เง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

  (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

  (2) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต  

  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจกา รแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์  

 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริการส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 
โทรศัพท์ 042-143533 
โทรสาร 043143533 ต่อ 17)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน จนท. แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ: -) 

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: -) 

20 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

4) - 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนด

8 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(หมายเหตุ: -) 

5) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น)  
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ– 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอ่ืนใด ตามกฎหมายใน
การใช้ประโยชน์สถานท่ีท่ีใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารท่ีแสดง
ว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามท่ีขออนุญาตได้ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในแต่ละประเภท
กิจการ เช่น ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

9) 
 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายก าหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
ฉบับจริง0ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

10) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการท่ี
ก าหนด) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

11) 
 

ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณีย่ืนขออนุญาตกิจการท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิดตามประเภทและ
ขนาดของกิจการ) 
(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทร 042-143533)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 



แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)) 

 

หมายเหตุ 

 การแจ้งผลการพิจารณา 
 19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
  19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้
ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 

ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

 2)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพพ.ศ. 2545 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพองค์การบริการส่วนตพบล

เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงสาธารณสุข 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เม่ือได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขอ

อนุญาตรายใหม่ 

 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย

ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 

2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  

 2. เง่ือนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

  (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่

ถูกสุขลักษณะ 

  (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

  (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยทั่วไป และด้าน

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

  (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่

ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

 

 



ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ: -) 

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: -) 

20 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
4) - 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ 
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 
(หมายเหตุ: -) 

8 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

5) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีก าจัดมูลฝอยท่ัวไปท่ีได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด าเนินกิจการท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดย
มีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอน
การด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าท่ีควบคุม 
ก ากับ ในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป อย่างน้อย 2 คน          1) 
คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล อนามัย
ส่ิงแวดล้อม ด้านใดด้านหน่ึง         2) คุณสมบัติส าเร็จการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชการวิศวกรรมศาสตร์
ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล 
ด้านใดด้านหน่ึง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
7) 

 
เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าท่ีก าจัดมูลฝอยท่ัวไป
ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน 
(ตามหลักเกณฑ์ท่ีท้องถ่ินก าหนด) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
(ระบุตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน) 
(หมายเหตุ: (ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายข้อบังคับต าบล 
เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2542)) 

ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 
 
 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทร 042-143533)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)) 

2) แบบค าร้อง สม.3 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

 กฎหมายที่เก่ียวข้องข้อบังคับต าบล เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอ
เพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
 การแจ้งผลการพิจารณา 
 19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้
ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 

ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง:. 

 1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 25223 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



 2)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป องค์การบิหารส่วน

ต าบลเสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงสาธารณสุข 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

 ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์

ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เม่ือได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้

ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มา

ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

 ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย

ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 

2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  

 2.เง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

  (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

  (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบัติ

ของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ: -) 

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: -) 

20 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

4) - 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนด

8 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลออ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตกิจการรับท าการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 
(หมายเหตุ: -) 

5) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ก าหนด) 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีได้รับใบอนุญาต
และมีการด าเนินกิจการท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีแสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลผ่าน
การฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน 
(ตามหลักเกณฑ์ท่ีท้องถ่ินก าหนด) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการก าจัดส่ิงปฏิกูล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

 

 



ค่าธรรมเนียม 

 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล ฉบับ
ละ 5,000 บาทต่อปี 
(หมายเหตุ: (ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบังคับต าบลเสอ
เพลอ เรื่อง การจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พศ.2542)) 

ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทร 042-143533)) 
 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

กฎหมายที่เก่ียวข้องข้อบังคับต าบล เรื่อง การจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พศ.2542 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
 

 



ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนต าบล

เสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลออ าเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีกระทรวงสาธารณสุข 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น ) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสาร

ประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลออ าเภอกุมภวาปีจังหวัด

อุดรธานี 

2. เง่ือนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

(2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลออ าเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 

 

 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :3 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภทกิจการ) พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ)) 

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลออ าเภอ

กุมภวาปีจังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ: (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ)) 

30 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลออ าเภอ

กุมภวาปีจังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ 1 วันณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสอเพลออ าเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี 
2. กฎหมายก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลออ าเภอ

กุมภวาปีจังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557))) 

4) - 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ 1 วันองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลออ าเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี 
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้ง
ส านักก.พ.ร. ทราบ)) 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลออ าเภอ

กุมภวาปีจังหวัด
อุดรธานี 

 

5) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น)  
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ 1 วันณองค์การบริหาร

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลออ าเภอ

กุมภวาปีจังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
ส่วนต าบลเสอเพลออ าเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี)) 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

5) 
 

หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

6) 
 

ส าเนาเอกสารสิทธ์ิหรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายใน
การใช้ประโยชน์สถานท่ีท่ีใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

7) 
 

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารท่ีแสดง
ว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามท่ีขออนุญาตได้ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

8) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในแต่ละประเภท
กิจการเช่นใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านน้ าไทยพ.ศ. 2546 เป็นต้น 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 
 

- 

9) 
 

เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการท่ีกฎหมายก าหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบเช่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

10) 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการท่ี
ก าหนด) 
ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

11) 
 

ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณีย่ืนขออนุญาตกิจการท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนดในแต่ละประเภทกิจการ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิดตามประเภทและ
ขนาดของกิจการ) 
(หมายเหตุ: (ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อปีแนบท้ายข้อบัญองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอเพ่ืองกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2553)) 

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลออ าเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร    042-143533  ต่อ 17)) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 



แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)) 

 

หมายเหตุ 

กฎหมายที่เก่ียวข้องข้อบัญองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอเพ่ืองกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 
 

ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
2)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ .ศ. 
2545 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเสอ

เพลออ าเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงสาธารณสุข 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ

แทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตาม

แบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม /กอง/ฝ่าย ที่

รับผิดชอบ (ระบุ) 

 2. เง่ือนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

  (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่

ถูกสุขลักษณะ 

  (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

  (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยทั่วไป และด้าน

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

  (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่

ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วัน 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น)) 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. หากผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539))) 

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนดภายใน  

20 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557))) 

4) - 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 
   2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูล
ฝอยทั่วไปแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านัก ก.พ.ร. ทราบ)) 

8 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

5) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาการให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ)) 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีก าจัดมูลฝอยท่ัวไปท่ีได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด าเนินกิจการท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดย
มีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

5) 
 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอน
การด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 
เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าท่ีก าจัดมูลฝอยท่ัวไป
ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน 
(ตามหลักเกณฑ์ท่ีท้องถ่ินก าหนด) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

8) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าท่ีควบคุม 
ก ากับ ในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป อย่างน้อย 2 คน          1. 
คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล อนามัย
ส่ิงแวดล้อม ด้านใดด้านหน่ึง         2. คุณสมบัติส าเร็จการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชการวิศวกรรมศาสตร์
ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล 
ด้านใดด้านหน่ึง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
(หมายเหตุ: (ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย ข้อบังคับต าบล เรื่อง 
การจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พศ.2542)) 

 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ 

(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทร 042-143533)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น)) 

หมายเหตุกฎหมายที่เก่ียวข้องข้อบังคับต าบล เรื่อง การจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พศ.2542 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอ

เพลออ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 2)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป องค์การบริหารส่วนต าบลเสอ

เพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงสาธารณสุข 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 

 ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน

ด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตาม

แบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต ณองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุม

ภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 2. เง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

  (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

  (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดสิ่งปฏิกูล และด้านคุณสมบัติ

ของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
(หมายเหตุ: -) 

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: -) 

20 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

4) - 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(หมายเหตุ: -) 
 

8 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
5) - 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ( เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีได้รับใบอนุญาต
และมีการด าเนินกิจการท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
แผนการด าเนินงานในการก าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีแสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลผ่าน
การฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน 
(ตามหลักเกณฑ์ท่ีท้องถ่ินก าหนด) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการก าจัดส่ิงปฏิกูล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล ฉบับละ 
5,000 บาทต่อปี 
(หมายเหตุ: (ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบังคับต าบล 
เรื่อง การจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พศ.2542 องค์การบริหารส่วนต าบล
เสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี)) 

ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 
 
 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทร 042-143533)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

กฎหมายที่เก่ียวข้องข้อบังคับต าบล เรื่อง การจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พศ.2542 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
 

ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

2)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนต าบลเสอ

เพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงมหาดไทย 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นค าขอ

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้

อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 

 หลักเกณฑ์ 

ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 

 2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่ มีปัญหาซ้ า ซ้อน หรือผู้ที่อยู่

อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 

 วิธีการ 

 1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ท าการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยตนเองหรือ มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 

 2. ผูป้่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจาก

ความเดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ  

 3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่นความประสงค์ต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของ
ทุกปี)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :13 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่น
ค าขอ  พร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค า
ร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 45 นาที (ระบุระยะเวลาจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ส่วนส่งเสริมสวัสดิการและ
สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ)) 

45 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การพิจารณา 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่ และคุณสมบัติ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 15 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ส่วงส่งเสริมสวัสดิการและสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ)) 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การพิจารณา 
ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการ
สงเคราะห์ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 3 วัน นับจากได้รับค าขอ 
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ส่วนส่งเสริมสวัสดิการและ
สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ)) 

3 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

4) การพิจารณา 
จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณา 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 วัน นับจากการออก
ตรวจสภาพความเป็นอยู่ (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ส่วนส่งเสริมสวัสดิการและ
สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ)) 

2 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
5) การพิจารณา 

พิจารณาอนุมัติ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นค าขอ 
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 
2. ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. กรณีมีข้อขัดข้องเก่ียวกับการพิจารณา ได้แก่ สภาพความ
เป็นอยู่ คุณสมบัติ หรือข้อจ ากัดด้านงบประมาณจะแจ้ง
เหตุขัดข้องที่ไม่สามารถให้การสงเคราะห์ให้ผู้ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด)) 

7 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุดหมายเหตุ- 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน)  
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณี
ท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบ
อ านาจ) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร 042-143533 ต่อ 17)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

 



แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ – 

ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานี 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษราย

เดือนถึงแก่กรรม) 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงมหาดไทย 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. สิทธิประโยชน์เก่ียวกับบ าเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจ าที่รับบ าเหน็จราย

เดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย 

 2. การจ่ายบ าเหน็จตกทอด จ่ายเป็นจ านวน 15 เท่าของบ าเหน็จรายเดือน หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่

กรณี 

 3. กรณีไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามที่ลูกจ้างประจ าของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุให้เป็นผู้มี

สิทธิรับบ าเหน็จตกทอด ตามหนังสือแสดงเจตนาฯ กรณีมากกว่า 1 คน ให้ก าหนดส่วนให้ชัดเจน กรณีมิได้ก าหนดส่วนให้ถือ

ว่าทุกคนมีสิทธิได้รับในอัตราส่วนที่เท่ากัน ตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ าของ

ราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 

 4.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอ

ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 5. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน

ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้

รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ/ติดต่อด้วยตนเอง 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่



ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร 042-143533 ต่อ 17)) 

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :15 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ทายาทหรือผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จตกทอดพร้อม  
เอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจ ารับ
บ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 

3 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร  
ที่เก่ียวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 

6 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การพิจารณา 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบอ านาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิ
ฯ ต่อไป  
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 

8 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ า 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ าที่
หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

2) 
 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ าของ
ราชการส่วนท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ขอรับแบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

4) 
 

ใบมรณบัตร 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ า  
2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งก าหนด) 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ- 

ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่

กรรม) 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักบริหารการคลัง

ท้องถิ่น 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษราย

เดือนถึงแก่กรรม) องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงมหาดไทย 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. สิทธิประโยชน์เก่ียวกับบ าเหน็จปกติของลูกจ้างประจ า เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าที่ออกจาก

งานโดยต้องมีระยะเวลาท างานไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ เม่ือพ้นหรือออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (3) ถึง (16) และกรณี

ท างานเป็นลูกจ้างประจ าไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ และลาออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ (2) ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 2. กรณีบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ าผู้ มีสิทธิรับบ าเหน็จปกติ โดยมีเวลาท างานต้ังแ ต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  

จะขอรับบ าเหน็จรายเดือนแทนบ าเหน็จปกติได้ โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มต้ังแต่วันที่ลูกจ้างประจ าออกจากงานจนถึงแก่

ความตาย 

 3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอ

ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ใน

ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข /เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและราย การเอกสาร

หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

  

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ /ติดต่อด้วยตนเอง 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่



ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533โทรสาร  042-143533 ต่อ17)) 

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :15 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จ
รายเดือนพร้อมเอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนจองเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 

3 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่
เก่ียวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 

6 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การพิจารณา 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอ านาจ 
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือน โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้
ลูกจ้างประจ าต่อไป 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 

8 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้าง - 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือน
ลูกจ้างที่หน่วยงานต้นสังกัด) 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทร 042-143533)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้าง 

(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ- 

 



ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักบริหารการคลัง

ท้องถิ่น 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถึงแก่

กรรม) 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงมหาดไทย 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. สิทธิประโยชน์เก่ียวกับบ าเหน็จปกติกรณีของลูกจ้างประจ าที่ได้ท างานเป็นลูกจ้างประจ าไม่น้อยกว่า 1 ปี

บริบูรณ์ ถึงแก่ความตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองให้จ่ายเงินบ าเหน็จ

ปกติให้แก่ทายาทผู้ มีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข้ อ 7 และ ข้อ 8 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค า

ขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ใน

ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้

รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายกา รเอกสาร

หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์    042-143533  
โทรสาร     042-143533 ต่อ 17)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :15 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ทายาทยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จปกติพร้อมเอกสารต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจ าสังกัด และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี)) 

3 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและเอกสาร  
ที่เก่ียวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี)) 

6 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การพิจารณา 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอ านาจ  
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จปกติ โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ทายาท ต่อไป  
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี)) 

8 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติลูกจ้าง 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จปกติลูกจ้างที่หน่วยงานต้น
สังกัด) 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ขอรับแบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

3) 
 

ใบมรณบัตร 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับหมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 โทรศัพท์   042-143533 
โทรสาร   042-143533 ต่อ 17)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) - แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติ    
-ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งก าหนด)(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ- 



 

 ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่

กรรม) 

 หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักบริหาร

การคลังท้องถิ่น 

 ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

 หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ 

 กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

 พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

 กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:- 

 ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

  จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

  จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

 ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินถึงแก่กรรมอันเน่ืองจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี) 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงมหาดไทย 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. สิทธิประโยชน์เก่ียวกับบ าเหน็จพิเศษ กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วย

เพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่ถึงแก่ความตายก่อนได้รับบ าเหน็จพิเศษให้

จ่ายบ านาญพิเศษให้แก่ทายาท ผู้มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม 

 2. กรณีทายาทลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้ มีสิทธิไ ด้รับทั้งบ าเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้  เงินสงเคราะห์

ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการ

ปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ

ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอ่ืนที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงาน เงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก 

 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล /เมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค า

ขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจ แก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน

ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข /เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ /ติดต่อด้วยตนเอง 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่



ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17)) 

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :15 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ทายาทยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จพิเศษพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวสังกัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ งานบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี)) 
 

3 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เก่ียวข้องเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ งานบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี)) 
 

6 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การพิจารณา 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบอ านาจ  
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จพิเศษ และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ให้แก่ทายาท
ต่อไป  

8 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ งานบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี)) 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษลูกจ้าง 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษลูกจ้างที่หน่วยงานต้น
สังกัด) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ขอรับหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

3) 
 

ใบมรณบัตร 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  0425-143533 ต่อ 17)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษ     2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งก าหนด) 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ- 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักบริหารการคลัง

ท้องถิ่น 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอรับบ าเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถ่ิน 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงมหาดไทย 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. สิทธิประโยชน์เก่ียวกับบ าเหน็จพิเศษ เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียวให้แก่ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว 

ที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่ ซ่ึงแพทย์ที่ทาง

ราชการรับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลย นอกจากจะได้บ าเหน็จปกติแล้วให้ได้รับบ าเหน็จ

พิเศษอีกด้วย เว้นแต่อันตรายที่ได้รับหรือการเจ็บป่วยเกิดความประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความผิดของตนเอง  

 2. กรณีของลูกจ้างช่ัวคราวมีสิทธิรับบ าเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จปกติ 

 3. กรณีหากลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบ าเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้  เงินสงเคราะห์ประสบ

ภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการ ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ

ตามหน้าที่มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบ าเหน็จความชอบในการ

ปราบปรามผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอ่ืนที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงาน เงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก 

 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค า

ขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 5. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ใน

ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด า เนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 



ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์ 042-143533 
โทรสาร  042-143533  ต่อ 17)) 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :15 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับ  
บ าเหน็จพิเศษพร้อมเอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่สังกัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 
 

3 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและเอกสาร  
ที่เก่ียวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 
 

6 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลออ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอ านาจ  
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จพิเศษ โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ให้แก่
ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างชั่วคราวต่อไป  
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 

8 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษลูกจ้าง 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษลูกจ้างที่หน่วยงานต้น
สังกัด) 

- 

2) 
 

ใบรับรองของแพทย์ท่ีทางราชการรับรองว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

 

 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์   042-143533 
โทรสาร  042-143533  ต่อ 17)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษลูกจ้าง 

(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ- 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักบริหารการคลัง

ท้องถิ่น 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง:1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงมหาดไทย 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. สิทธิประโยชน์เก่ียวกับบ าเหน็จพิเศษรายเดือน เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าที่ได้รับอันตรายหรือ

เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่ซ่ึงแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจ 

และแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย 

 2. ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จพิเศษจะขอรับเป็นบ าเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้ โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่ม

ต้ังแต่วันที่ลูกจ้างประจ าออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 

 3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอ

ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บง การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน

ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้

รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร   042-143533 ต่อ 17)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :15 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือน
พร้อมเอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐาน 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 

3 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่
เก่ียวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 

6 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การพิจารณา 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จพิเศษรายเดือน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ให้แก่
ลูกจ้างประจ าต่อไป 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 

8 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างที่
หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
ใบรับรองของแพทย์ท่ีทางราชการรับรอง ว่าไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์ 042-143533  
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ- 

 



ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักบริหารการคลัง

ท้องถิ่น 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ

บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กระทรวงมหาดไทย  

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้

รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน

ก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ

จ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 20 นาที 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))  

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))  

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))  

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (น.1) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))  
 

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้าง
อาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 
๑๐ บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
7) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดิน
เป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น                
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
12) 

 
รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร 
สถานท่ีก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารท่ีก่อสร้าง
ด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ี
ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับ
น้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับ
อาคารในการต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 
ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

13) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ีรับรอง
โดยสถาบันท่ีเชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้องมี
ระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อย
กว่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ีเชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

16) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

18) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าท้ิง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  042-143533  ต่อ 17))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) หลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ- 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง:  

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุม

ภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงมหาดไทย 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา

และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่

ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน

ก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ

จ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร   042-143533 ต่อ 17)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :45 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคาร พร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ท่ีจะ
ด าเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร)) 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ท่ีจะ
ด าเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร)) 

2 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ท่ีจะ
ด าเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร)) 

7 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

4) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต   (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร (น.1) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ท่ีจะ
ด าเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร)) 
 

35 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 
 

- 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 
 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมท่ีได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน           ให้
ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

7) กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ - 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

8) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดิน
เป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น                
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือ - 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก 

และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

13) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร 
สถานท่ีก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารท่ี
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีต้ังอยู่ในบริเวณท่ีต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับ
น้ าหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับ
อาคารในการต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 
ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ีรับรอง
โดยสถาบันท่ีเชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 
 

กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้องมี
ระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อย
กว่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ีเชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง1ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

16) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

18) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบับจริง1ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าท้ิง 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

24) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

 

 



 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 โทรศัพท์    042-143533 
โทรสาร   042-143533 ต่อ  17)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) หลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ- 

ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว) 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การโฆษณาด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กระทรวงมหาดไทย  

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การโฆษณา

ด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาต

ด้วย เว้นแต่ เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท า

ได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ สถานที่ซ่ึงราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพ่ือการนั้น หรือเป็นการโฆษณาใน

การเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการ

โฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพ่ือให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคาร ชื่อ

อาคาร เลขที่อาคาร หรือข้อความอ่ืนเก่ียวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร 

 กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกต้ังที่ มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยู่ ด้วย 

จ ะ ต้ อ ง ข อ อ นุญ า ต จ า ก เ จ้ า พ นั ก ง า น ท้ อ งถิ่ น ห รื อ พ นั ก งา น เ จ้ า ห น้ า ที่ ต า ม ก ฎ ห ม า ยนี้ ด้ ว ย เ ช่ น กั น  

 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการรับอนุญาต เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้น

ภายในเวลาที่ก าหนด และหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรือลามกอนาจาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ หรือ

ภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือ

ใบปลิวในที่สาธารณะ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 

 (2) มีค ารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเม่ือหนังสือ

อนุญาตหมดอายุ 

  



 (3) ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความ หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา หรือ

จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว อาทิ การขออนุญาตเล่นการพนัน การขอ

อนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพง้ิว เป็นต้น 

 (4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดต้ังป้ายโฆษณา ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดต้ังป้ายโฆษณา ซ่ึงไ ด้แก่ 

บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนน

สวนหย่อม สวนธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าซ่ึงอยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการติดต้ังเพ่ือพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการ

ต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 

  ในการอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาต 

และต้องก าหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

 (1) การโฆษณาที่เป็นการค้า ครั้งละไม่เกิน 60 วัน 

 (2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้า ครั้งและไม่เกิน 30 วัน 

  เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ โดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วยการโฆษณาด้วยการ

ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

หมายเหตุ : 

      กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ใน

ขณะนั้น 

 ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ 

 ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้

รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

      พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ

หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

      กรณีมีข้อขัดข้องเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซ่ึงจะต้องมีการแก้ไขค าร้อง ข้อความ หรือภาพในแผ่นประกาศหรือแผ่น

ปลิว หรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อน จะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลที่ไม่สามารถ

ออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้อง แต่จะไม่เกิน 7 วัน 



      หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 

แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ยื่นค าขอยื่นค าร้องขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี))  

4 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การพิจารณา 
เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจอนุญาตได้พิจารณา 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี))  
 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี))  

5 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบค าร้องขออนุญาตโฆษณา (แบบ  ร.ส.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

แผนผังแสดงเขตท่ีจะปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวท่ีจะโฆษณา 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ย่ืนค าร้อง พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา และยื่นค าร้องด้วย
ตนเอง) 

- 

5) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอ่ืน
ยื่นค าร้องแทน) 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอ่ืน
ยื่นค าร้องแทน) 

- 

7) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ย่ืนแทน พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอ่ืน
ยื่นค าร้องแทน) 

- 

8) 
 

ส าเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงผู้มี
อ านาจจัดการแทนนิติบุคคลรับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตรา
นิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน
นิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

- 

9) 
 

ส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน
นิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

- 

10) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
ผู้ย่ืนค าร้อง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน
นิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

11) 
 

ส าเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงผู้มี
อ านาจจัดการแทนนิติบุคคลรับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตรา
นิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

12) 
 

ส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

13) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล
ผู้มอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

14) 
 

หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
15) 

 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ ผู้ย่ืนค าร้อง
แทน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) หนังสืออนุญาตให้ปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพ่ือ

การโฆษณาท่ีเป็นการค้า (หมายเหตุ: -)  
 ค่าธรรมเนียม 200 บาท  
 

2) หนังสืออนุญาตให้ปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพ่ือ
การโฆษณาอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นการค้า (หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์   042-143533 
โทรสาร   042-143533 ต่อ 17))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์ม รส.1 
(หมายเหตุ: -)  

หมายเหตุ- 



ชื่อกระบวนงาน: การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักกฎหมาย

และระเบียบท้องถิ่น 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 7.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  องค์การ

บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด

ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กระทรวงพาณิชย์  

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 

11) 

 2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็

ได้ 

 3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ

เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

 4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่

ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ /หรือมีความบกพร่องไม่

สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน

บันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนาม

บันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน  

  

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315  หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

http://www.dbd.go.th/


ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 นาที 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหตุ: -)  

30 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนา
เอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ     หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีต้ังส านักงานแห่งใหญ่ โดยให้
เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิลงนาม และให้มีพยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

5) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสาร
สิทธ์ิอย่างอ่ืนท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

6) 
 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีส าคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

9) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้
เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของสินค้าท่ีขายหรือให้เช่า 
หรือ ส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการ
ซ้ือขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง) 

- 

10) 
 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจ านวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าบันทึกถ้อยค า
เก่ียวกับข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐาน
แสดงจ านวนเงินทุนก็ได้ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซ่ึงประดับด้วยอัญมณี) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ต้ังใหม่ ค าขอละ) 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
  

2) เปล่ียนแปลง ครั้งละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 

3) เลิกกิจการ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท  
 

4) ออกใบแทน ฉบับละ  ค่าธรรมเนียม 30 บาท 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
(หมายเหตุ: -)    

5) ตรวจสอบเอกสาร ครั้งละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท  
 

6) คัดส าเนาและรับรองเอกสาร ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์   042-143533 
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ- 

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น

บุคคลธรรมดา  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

 2)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 

 3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

 4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

 5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

 6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

 7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553   

 8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ.2555    

 9)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 10)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

 11)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไม่มี 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 



ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด

ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงพาณิชย์ 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซ่ึงได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่น

ค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 

 2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็

ได้ 

 3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ

เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

 4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่

ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ /หรือมีความบกพร่องไม่

สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท า บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน

บันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ าน าจจะลงนาม

บันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร 042-143533 ต่อ 17)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

http://www.dbd.go.th/


ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :35 นาที 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ– 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

4) 
 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ีต้ังส านักงานแห่ง
ใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิลงนาม และให้มี
พยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

5) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสาร
สิทธ์ิอย่างอ่ืนท่ีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความยินยอม พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

6) 
 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีส าคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ– 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

7) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

8) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

9) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ต้ังใหม่ 

(หมายเหตุ: -) 
ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
 

2) เปล่ียนแปลง ครั้งละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 

3) เลิกกิจการ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 

4) ออกใบแทน ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
 

5) ตรวจเอกสาร ครั้งละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 

6) คัดส าเนาและรับรองเอกสาร ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

(หมายเหตุ: (318 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ- 

 

ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี

ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

 2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



 3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

 4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

 5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

 6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

 7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ .ศ. 

2555   

 8)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

 10)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:ไม่มี 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงพาณิชย์ 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น 

ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่ว นบริษัท 

ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วัน นับต้ังแต่วันเลิกประกอบ

พาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

 2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย 

สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบ

พาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิก พร้อม

แนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร ค าสั่ง

ศาล เป็นต้น  

 3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนยื่น

แทนก็ได้ 

 4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการ

ในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

 5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่

ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ /หรือมีความบกพร่องไม่

สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท า บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร

หลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน

บันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ าน าจจะลงนาม

บันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน  

 

 

http://www.dbd.go.th/


ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์ 042-143533 
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :60 นาที 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

3) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 



 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาท
ที่ยื่นค าขอแทน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) 
โดยให้ทายาทท่ีย่ืนค าขอเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจซ่ึงถึงแก่กรรม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ– 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 

7) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ต้ังใหม่ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
 

2) เปล่ียนแปลง ครั้งละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 

3) เลิกกิจการ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 

4) ออกใบแทน ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
 

5) ตรวจเอกสาร ครั้งละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 

6) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารและรับรองเอกสาร (ชุดละ) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร   042-143533 ต่อ 17)) 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ- 

ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด

ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

 2)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2555   

 3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

 4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การต้ังส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

 5)กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



 6)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 7)ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ 

 8)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

 9)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

 10)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

 11)พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 

 12)พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:ไม่มี 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน  ามัน 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กระทรวงพลังงาน  

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้น การต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอตามแบบ ธพ .น . ๓ พร้อม

เอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนภายใน 60 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 หมายเหตุ : 

 1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค า

ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น

ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะ

ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อม

ติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์ 042-143533 
โทรสาร 042-143533 ต่อ 17))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 



ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วันท าการ 

 

ล าดับ ขั นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ รับค าขอ และตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ 
และความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่
ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 
2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัย - เอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: -)  

28 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น. ๓) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรอง
ส าเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

5) 
 

ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

6) 
 

ส าเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

7) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
(หมายเหตุ: -)  
 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
2) รายละเอียดตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ  และ

เงื่อน ไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาตและอัตราค่าธรรม เนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ: (หมวด 5 ค่าธรรมเนียม ส่วนที่ 1 น้ ามัน ข้อ 62))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทร 042-143533))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ.น. ๓ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
(หมายเหตุ: -)  

2) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ- 

 

 



ชื่อกระบวนงาน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักความปลอดภัยธุรกิจ

น้ ามัน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

 2)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบ

ค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

 3)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่

ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

 4)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื นท่ีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง 

การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 350 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 350 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอ

เพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงมหาดไทย 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษี

บ ารุงท้องที่ โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

   1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปาน

กลางที่ดิน 

    (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่

ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน  

   (2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้ มีหน้าที่

เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 

   (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณี

ได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

   1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ ดินเดิมเปลี่ยนแปลง

ไป 

    (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้า

พนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

    (2) เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 

    (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 

   1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลง

ไป หรือมีเหตุอย่างอ่ืนท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 

   (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน

ก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

   (2) เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 

   (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 



   (4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ ดินให้ผู้รับ

ประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

 2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเม่ือได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว 

เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมิน ภายใน 30 

วันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 

 3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน

ขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้

รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข

ค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 6. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์ 042-143533  
โทรสาร   042-143533 ต่อ 17)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :31 วัน 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภบท.5 หรือ 
ภบท.8) เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: (ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์ 042-143533  
โทรสาร 042-143533 ต่อ 17)) 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจ้งการ
ประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี 
(หมายเหตุ: (ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์ 042-143533  
โทรสาร 042-143533 ต่อ 17)) 

30 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เช่น โฉนดท่ีดิน , น.ส.3 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีเป็นนิติบุคคล) 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

- 

6) 
 

ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีของปีก่อน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  41370 โทรศัพท์ 042-143533 
โทรสาร 042-143533 ต่อ 17)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 



ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ- 

ชื่อกระบวนงาน:การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ส านักบริหารการปกครองท้องที่ 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)พระราชบัญญัติภาษีบ ารงุท้องที่ พ.ศ.2508 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงมหาดไทย 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีป้าย

แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน เพ่ือ

หารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 

 2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

 3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน ) ต้องช าระภาษีและ

เงินเพ่ิม 

 7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับ

แต่ได้รับแจ้ง การประเมิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 

วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน

ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้

รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตาม

มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 



ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :1 ถึง 45 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารหลักฐาน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา :  (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี)) 
 

10 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี)) 
 

30 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

เจ้าของป้ายช าระภาษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
การประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 วัน จะต้องช าระเงินเพ่ิมตาม
อัตราที่กฎหมายก าหนด) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี)) 

15 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

แผนผังแสดงสถานท่ีต้ังหรือแสดงป้าย รายละเอียดเก่ียวกับป้าย วัน 
เดือน ปี ท่ีติดต้ังหรือแสดง 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ส าเนาใบทะเบียนการค้า ส าเนา
ทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ฉบับจริง0ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)  
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ป้ายประเภทท่ี 1 - ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 
ตร.ซม. 
(หมายเหตุ: ( เม่ือค านวณพ้ืนที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราต่ ากว่าป้ายละ 
200 บาท ให้เสียภาษี 200 บาท)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 
 

2) ป้ายประเภทท่ี 2 
            - ป้ายทีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับ
ภาพและเครื่องหมายอ่ืน ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตามราง
เซนติเมตร 
(หมายเหตุ: ( เม่ือค านวณพ้ืนที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราต่ ากว่าป้ายละ 
200 บาท ให้เสียภาษี 200 บาท)) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 
 

3) ป้ายประเภทท่ี 3 ค่าธรรมเนียม 40 บาท 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
             -  (ก ) ป้าย ท่ีไม่ มีอักษร ไทยไม่ ว่ าจะมีภ าพหรื อ
เครื่องหมายใดๆหรือไม่ 
 
             -  (ข) ป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมด อยู่ใต้หรือ
ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร .ซม . 
เมื่อค านวณพ้ืนท่ีของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราต่ ากว่าป้ายละ 200 บาท 
ให้เสียภาษี 200 บาท 
(หมายเหตุ: -) 

 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ- 



ชื่อกระบวนงาน:การรับช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักบริหารการคลัง

ท้องถิ่น 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1)พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การรับช าระภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กระทรวงมหาดไทย  

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระ

ภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สร้างอย่างอ่ืนนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา ) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ 

วิธีการช าระภาษี 

 2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 

 3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

 5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินช าระ

ภาษีเกินเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

 7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ ภายใน 15 

วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่

เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 

 8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพ่ิ มเติมได้ใน

ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข

ค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 



ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร    042-143533  ต่อ 17))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 31 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน นับแต่ผู้รับบริการมายื่นค า
ขอ 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมิน
ภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ))  

30 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิโรงเรือนและท่ีดินพร้อมส าเนา เช่น โฉนด
ท่ีดิน ใบอนุญาตปลูกสร้าง หนังสือสัญญาซ้ือขาย หรือให้โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส าเนา เช่น ใบทะเบียนการค้า 
ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้าของฝ่ายส่ิงแวดล้อม สัญญาเช่าอาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) 
พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 



ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ- 

ชื่อกระบวนงาน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักบริหารการคลัง

ท้องถิ่น 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง:  

1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอ 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กระทรวงมหาดไทย  

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

 ในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นก าหนด 

 หลักเกณฑ์ 

     ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 1. มีสัญชาติไทย 

 2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

 3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 4.ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน

เบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ ดูแลคนพิการ ผู้แทน

โดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี 

 ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซ่ึงมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดย

ชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 

 วิธีการ 

 1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผู้ ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดย

ชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่นณ 

สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้

ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 

 3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไป

แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 

 



ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของ
ทุกปี))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 นาที 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป                 
หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ส่วนส่งเสริมสวัสดิการและ
สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ))  

20 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ส่วนส่งเสริมสวัสดิการและ
สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ))  

10 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ีย
ความพิการประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมี
รูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณีย่ืนค าขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณีท่ีคนพิการ
เป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคน
ไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล 
แล้วแต่กรณีการย่ืนค าขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทน
ดังกล่าว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด      หมายเหตุ - 

- 



ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร 042-143533 ต่อ 17))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ- 

ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมี

คุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี

ภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 หลักเกณฑ์  

 1.มีสัญชาติไทย 

 2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

 3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซ่ึงได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบ านาญ เบี้ยหวัดบ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหา ดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

 ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 1.รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

 2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบ

อ านาจจากผู้มีสิทธิ 

 วิธีการ 

 1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วยตนเอง หรือมอบ

อ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการได้ 



 2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็น

ผู้ได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 

 3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องไปแจ้งต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตน  ย้ายไป 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของ
ทุกปี)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 นาที 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไป          
หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ส่วนส่งเสริมสวัสดิการและ
สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ)) 

20 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ านาจ 

10 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ส่วนส่งเสริมสวัสดิการและ
สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ)) 

อุดรธานี 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ 
ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ- 



ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2552 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



คู่มือส าหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน  ามัน 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงพลังงาน 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 หากใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบ 

ธพ.น.๖ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือ ถูกท าลายดังกล่าว 

หมายเหตุ : 

 1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค า

ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น

ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะ

ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อม

ติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์   042-143533 
โทรสาร   042-143533 ต่อ 17)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 



ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วันท าการ 

 

ล าดับ ขั นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ รับค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐาน  ที่ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 
2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
(หมายเหตุ: -) 

27 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

2 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ    (แบบ ธพ.น.๖) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรอง
ส าเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ) 

- 

6) 
 

หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย (กรณี
สูญหาย) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมท่ีถูกท าลาย ในสาระส าคัญ (กรณีถูก
ท าลายและอ่ืนๆ) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

8) 
 

อ่ืนๆ(ถ้ามี) 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา0ชุดหมายเหตุ- 

- 



 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: (รายละเอียดตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 (หมวด 5 
ค่าธรรมเนียม ส่วนที่ 1 น้ ามัน ข้อ 62))) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทร 042-143533)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
(หมายเหตุ: -) 

2) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ- 



 

ชื่อกระบวนงาน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

 2)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบ

ค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

 3)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื นท่ีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การ

อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน องค์การบริหารส่วนต าบลเสอ

เพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



คู่มือส าหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะท่ี 1 : ขั้นตอนออกค าส่ังรับค า

ขอรับใบอนุญาต) 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงพลังงาน 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะที่สอง และ จ ลักษณะที่สอง ต้อง

ยื่นขออนุญาต และต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน้ ามันได้ ซ่ึง 

 - สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่

ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะ ด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนน ไม่น้อย

กว่า 12 เมตร หรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่

น้อยกว่า 10 เมตร และเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันใต้พ้ืนดิน 

 - สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่

ติดเขตถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะ ที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า 12 เมตร หรือ

ติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า 10 เมตร และ

เก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันใต้พ้ืนดิน 

 - สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ที่

เก็บน้ ามันที่มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึ้นไป ไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน และจะเก็บน้ ามันที่มีปริมาณไม่เกิน 5,000ลิตร 

ไว้ในถังเก็บน้ ามันใต้พ้ืนดินอีกด้วยก็ได้ การเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน ให้เก็บได้เฉพาะน้ า มันชนิดไวไฟปาน

กลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 

 - สถานีบริการน้ ามัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่เก็บน้ า มันที่ มีปริมาณเกิน 10,000

ลิตรขึ้นไป ไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน ถังเก็บน้ ามันใต้พ้ืนดิน หรือถังเก็บน้ ามันที่ติดต้ังภายในโป๊ะเหล็ก เพ่ือให้บริการแก่

เรือ การเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ ามันที่ติดต้ังภายในโป๊ะเหล็ก ให้เก็บได้เฉพาะน้ า มันชนิดไวไฟ

ปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 

 2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 

 3. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค านวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ า มัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 

  



 หมายเหตุ : 

 1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค า

ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น

ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะ

ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อม

ติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเอสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร    042-143533  ต่อ 17)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :45 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ รับค าขอ และตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ 
และความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่
ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น 
- แผนผังโดยสังเขป  
- แผนผังบริเวณ 
- แบบก่อสร้างระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ 
ระบบท่อน้ ามัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือ
แยกน้ าปนเปื้อนน้ ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย  
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า   
- สิ่งปลูกสร้างอ่ืน แล้วแต่กรณี  
- รายการค านวณความม่ันคงแข็งแรงและระบบที่เก่ียวข้อง 
(หมายเหตุ: -) 

42 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
(หมายเหตุ: -) 

2 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  (แบบ ธพ.น. ๑) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ผู้มีอ านาจลงนาม) 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรอง
ส าเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ) 

- 

6) 
 

ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ท่ีดิน เช่น โฉนดท่ีดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ 
ก / ส.ค.๑ เป็นต้น 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
 

กรมที่ดิน 

7) 
 

ส าเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต   มีสิทธิใช้ท่ีดิน หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้ท่ีดินหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบท่ีดินดังกล่าว 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
8) 

 
ส าเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

9) 
 

แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความ
ปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ ามัน ระบบท่อดับเพลิง 
ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ าปนเป้ือนน้ ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย 
แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและส่ิงปลูกสร้าง
อ่ืน แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง3ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

10) 
 

รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรง และระบบท่ีเก่ียวข้อง 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องที่ใบอนุญาต) 

- 

12) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาต
ท าทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล 
หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาต
ท าส่ิงล่วงล้ าล าน้ า 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(ให้น ามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต / รับรองส าเนา

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ถูกต้องทุกหน้า) 

13) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

2) ค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: (ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 (หมวด 5 ค่าธรรมเนียม 
ส่วนที่ 1 น้ ามัน ข้อ 62))) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  042-143533)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ.น. ๑ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. 



ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
๒๕๕๖ 
(หมายเหตุ: -) 

2) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ- 

 

ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับ

ใบอนุญาต) 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

 2)กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกล่าว 

 3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามัน พ.ศ. 2556 

 4)กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

 5)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบ

ค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

 6)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่

ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

 7)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:ไม่มี 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค า

ขอรับใบอนุญาต)  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะท่ี 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงพลังงาน 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตได้ด าเนินการก่อสร้างสถาน

ประกอบการแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องก าหนด มีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ า มัน ระบบ

ท่อน้ ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

 2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 

 3. การก่อสร้าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานี

บริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 

 หมายเหตุ : 

 1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค า

ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น

ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะ

ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 3.ความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อ ม

ติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท ากา่รองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร  042-143533 ต่อ 17)) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ รับหนังสือหรือค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่ง
เรื่องให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 
2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ 
ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: -) 

27 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

2 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
ผลการทดสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

2) 
 

ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาต
ท าทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล 
หรือส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาต
ท าส่ิงล่วงล้ าล าน้ า 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

3) 
 

ส าเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

4) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

(หมายเหตุ: -) 
ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
 

2) คาธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ ามัน เป็นไปตามข้อ 
62 ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับ
การแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบ
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
(หมายเหตุ: -) 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
(หมายเหตุ: -) 

2) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ- 

 

ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

 2)กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกล่าว 

 3)กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามัน พ.ศ. 2556 

 4)กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

 5)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบ

ค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

 6)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่

ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

 7)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การ

อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 



คู่มือส าหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน  ามัน 

หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีกระทรวงพลังงาน 

 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แกบุคคลอ่ืน ให้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตตามแบบ ธพ .น . ๕ 

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน 

 หมายเหตุ : 

 1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค า

ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น

ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะ

ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อม

ติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดก าหนด 

 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 41370 
โทรศัพท์  042-143533 
โทรสาร   042-143533 ต่อ 17)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :30 วันท าการ 

 

ล าดับ ขั นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ รับค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐาน  ที่ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 
2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
(หมายเหตุ: -) 

27 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

2 วันท าการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอ

กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๕) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ผู้มีอ านาจลงนาม) 
 

กรมธุรกิจพลังงาน 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรอง
ส าเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ) 

- 

6) 
 

ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ท่ีดินของผู้รับโอนใบอนุญาต 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

- 

7) 
 

ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม) 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

8) 
 

ส าเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
ฉบับจริง0ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา1ชุดหมายเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

9) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
 

2) รายละเ อียดตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อน ไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาตและอัตราค่าธรรม เนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ: (หมวด 5 ค่าธรรมเนียม ส่วนที่ 1 น้ ามัน ข้อ 62)) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
(หมายเหตุ: (315 หมู่ที่ 1 ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
โทร 042-143533)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบ ธพ.น. ๕ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 



ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
(หมายเหตุ: -) 

2) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ- 

 

ชื่อกระบวนงาน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

 2)ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบ

ค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 

 3)ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่

ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

 4)พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื นท่ีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง การ

อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


