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คูมือการปฏิบัติงาน 

คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด 
 

 

 

 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ        ระยะเวลาเปดใหบริการ 

๑. สํานักงานปลัด       วันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) 

โทรศัพท ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓       ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

โทรสาร  ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

เว็ปไซต  www.nayangklak.go.th 
 

 
 

  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดให

ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามมาตรา ๙ วรรคแรก (๑) - (๘) เจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารฯ  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารของหนวยงานของรัฐทีมีความโปรงใสเปนธรรม  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไวใหประชาชน เขาตรวจดูไดโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการกําหนด 

 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้  

(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําสั่งท่ีเก่ียวของในการ

พิจารณาวินิจฉัย ดังกลาว  

(๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)  

(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ  

(๔) คูมือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของเอกชน  

(๕) สิ่งพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง  

(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการ 

สาธารณะ  

 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ การขอขอมูลขาวสารของทางราชการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก 

ขอบเขตการใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

http://www.nayangklak.go.th/


-๒- 

 

(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ ใหระบุ

รายชื่อรายงาน ทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการพิจารณาไวดวย  

(๘) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง 

ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการ

อ่ืนใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิ

เขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได 

 ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียก

คาธรรมเนียม ในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ท้ังนี้ เวนแตจะมี

กฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดย

กฎกระทรวง 
  

 

 

  ข้ันตอน      หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ยื่นคํารองพรอมหลักฐาน      สํานักงานปลัด 

ระยะเวลา ๑๐ นาที 

๒. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ระยะเวลา ๒๐ นาที  สํานักงานปลัด 

๓. เสนอใหผูบริหารอนุมัติ ระยะเวลา ๓๐ นาที    สํานักงานปลัด 

 
 

 

ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช

ระยะเวลาท้ังสิ้นไมเกิน ๑๐ นาทีตอราย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ 

ระยะเวลา 



-๓- 
 

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอรับขอมูลขาวสาร  ดังนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย และปรากฎเลขประตัว

ประชาชน ๑๓ หลัก 

           
   
 

        - ไมมีคาธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน 

 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไว สามารถติดตอเพ่ือรองเรียน คัดคานไดท่ี สํานักงานปลัด 

   หมายเลขโทรศัพท  ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

   โทรสาร      ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

   เว็ปไซต                 www.nayangklak.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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-๔- 

คูมือการปฏิบัติงาน 
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด 

 

 

 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ     ระยะเวลาเปดใหบริการ 

๑. สํานักงานปลัด     วันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ 

โทรศัพท ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓              ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

โทรสาร  ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

เว็ปไซต  www.nayangklak.go.th  

 

 

การประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๑ ไดแก - สถานท่ีเก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิงลักษณะท่ี ๑ (ราน
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงรายยอย)  

การประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ไดแก  
(๑) สถานท่ีเก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิงลักษณะท่ี ๒ (โรงงานขนาดเล็กหรือเพ่ือการเกษตร)  
(๒) สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะท่ี ๑ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)  (๓ ) 

สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท ง (ปมหลอดแกวมือหมุนหรือตูหยอดเหรียญ)  
(๔) สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะท่ี ๑ (สถานีบริการทางนํ้าขนาดเล็ก) 

 การประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ไดแก  

(๑) สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ประเภท ก (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ)  

(๒) สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท ข (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนซอย)  

(๓) สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะท่ี ๒ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดใหญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามัน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก 

ขอบเขตการใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

http://www.nayangklak.go.th/


-๕- 
 

 

 

การออกใบรับแจงประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒             หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. กรอกแบบฟอรมแจงประกอบกิจการตามแบบ ธพ.น.๑   สํานักงานปลัด 

และยื่นคําขอ (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

๒. เจาหนาท่ีตรวจเอกสาร ตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน   สํานักงานปลัด 

ตามกฎหมายผังเมือง (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

๓. ออกใบรับแจงใหผูประกอบการตามแบบ ธพ.น ๒ (ระยะเวลา ๑๐ นาที) สํานักงานปลัด 

๔. ออกใบเสร็จรับเงิน (ระยะเวลา ๕ นาที)         งานการเงิน กองคลัง 

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

๑. ผูขออนุญาตกอสรางแลวเสร็จแจงตอเจาหนาท่ี    สํานักงานปลัด 

(ระยะเวลา ๒๐ นาที) 

๒. เจาหนาท่ีตรวจสอบสิ่งปลูกสราง ตรวจสอบการไดรับอนุญาต    สํานักงานปลัด 

ตามกฎหมายและบันทึกการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน 

(ระยะเวลา ๕ วัน) 

๓. เจาหนาท่ีออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.๔      สํานักงานปลัด 

(ระยะเวลา ๒ วัน) 

๔. ออกใบเสร็จรับเงิน (ระยะเวลา ๕ นาที)           งานการเงิน กองคลัง 

การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมท่ี ๓ 

๑. ผูขออนุญาตยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาหนาท่ี    สํานักงานปลัด 

     (ระยะเวลา ๒๐ นาที) 

๒. เจาหนาท่ีนําผลการตรวจตราไมเกินระยะเวลา ๑๘๐ วัน   สํานักงานปลัด 

     มาประกอบการพิจารณา (ระยะเวลา ๕ วัน) 

๓. เจาหนาท่ีออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.๓      สํานักงานปลัด 

     (ระยะเวลา ๒ วัน) 

๔. ออกใบเสร็จรับเงิน (ระยะเวลา ๕ นาที)            งานการเงิน กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ 



-๖- 
 

 

 

ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช

ระยะเวลาท้ังสิ้นไมเกิน ๓๐ วัน  
 

 

 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) เอกสารท่ีดินตามกฎหมายผังเมือง 

 

 
 

๑. คาธรรมเนียมคําขอ         จํานวน ๒๐ บาท 

๒. คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓   จํานวน ๒๐๐ บาท 

๓. คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชถังหรือภาชนะ  

๓.๑ คาธรรมเนียมการอนุญาตใชถังใตพ้ืนดินเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  

คาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ ถังใตพ้ืนดินเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาตรไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ ลิตร คิดคา ธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๓๐๐ บาท 

ดังนั้น ถังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาตรถังละ ๒๐,๐๐๐ ลิตร มีจํานวน ๓ ถัง คิด

คาธรรมเนียมเปนเงิน = ๓๐๐ X ๓ =  ๙๐๐ บาท 

๓.๒ คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชถังใตพ้ืนดินเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย  

คาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ ถังใตพ้ืนดินเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย มีปริมาตรไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ ลิตร คิดคา ธรรมเนียมในอัตราถังละ  ๒๐๐ บาท 

ดังนั้น ถังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย มีปริมาตรถังละ ๒๐,๐๐๐ ลิตร มีจํานวน ๒ ถัง และ

ปริมาตร ถังละ ๔,๔๐๐ ลิตร จํานวน ๑ ถัง คิดคาธรรมเนียมเปนเงิน = ๒๐๐ X ๓ = ๖๐๐ บาท 

๓.๓ คาธรรมเนียมการอนุญาต ใหใชขวดนํ้ามันเชื้อเพลิงกระปองนํ้ามันเชื้อเพลิง เก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง

ชนิดไวไฟนอย  

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

คาธรรมเนียม 



-๗- 

คาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ ขวดนํ้ามันเชื้อเพลิงและกระปองนํ้ามันเชื้อเพลิงเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง

ชนิดไวไฟนอย ไวภายใน สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงมีปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียม

ในอัตรา  ๒๐๐ บาท 

ดังนั้น ขวดนํ้ามันเชื้อเพลิง และกระปองนํ้ามันเชื้อเพลิง เก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟนอย มีปริมาณ

รวมถังละ ๑๕,๐๐๐ ลิตร คิดคาธรรมเนียมเปนเงิน = ๒๐๐ บาท 

คาธรรมเนียมของสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงท้ังหมด ๑+๒+๓= ๒๐+๒๐๐+๙๐๐+๖๐๐+๒๐๐ =

๑,๙๒๐ บาท 

 

 
 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี องคการบริหาร

สวนตําบลนายางกลัก   

หมายเลขโทรศัพท   ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓   

โทรสาร     ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

  เว็ปไซต                  www.nayangklak.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.nayangklak.go.th/


-๘- 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด 

 

 

 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ     ระยะเวลาเปดใหบริการ 

๑. สํานักงานปลัด     วันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ 

โทรศัพท ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

โทรสาร  ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

เว็ปไซต www.nayangklak.go.th  

 
 

การขอความอนุเคราะหน้ําประปา  ผูขอใชน้ําตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ตามแบบคําขอท่ี
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลักกําหนด 
 ในการยื่นเอกสารขอความอนุเคราะหน้ําประปา  ผูขอใชน้ําจะตองนําเอกสารหลักฐานมายื่นประกอบ
คําขอใชน้ําดังตอไปนี้ 

๑. ใบขอความอนุเคราะห        
๒. บัตรประชาชน 

 
   

ข้ันตอน                  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ผูขอความอนุเคราะหจะตองอยูภายในเขตตําบลนายางกลัก   สํานักงานปลัด 

๒. กรอกแบบขอความอนุเคราะห (ระยะเวลา ๓ นาที)    สํานักงานปลัด 

๓. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๑ นาที)      สํานักงานปลัด 

๔. เสนอเอกสารใหผูบริหาร (ระยะเวลา ๓๐ นาที)      สํานักงานปลัด 

๕. ไดรับหนังสือวาไดใหความอนุเคราะห (ระยะเวลา ๒ นาที)     สํานักงานปลัด 

๖. ทําการแจกจายน้ําตามเอกสาร (ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง)    สํานักงานปลัด 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ การขอความอนุเคราะหน้ํา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก 

ขอบเขตการใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ 

http://www.nayangklak.go.th/


-๙- 

 
 

ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ๑ ชั่วโมง ๓๖ นาที 

 

 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
๑. ใบขอความอนุเคราะห      จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. บัตรประชาชน      จํานวน  ๑  ฉบับ 

 

 

- ไมเสียคาธรรมเนียม 
  

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียน คัดคานไดท่ี 

สํานักงานปลัด อบต.นายางกลัก  

หมายเลขโทรศัพท   ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

โทรสาร      ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

เว็ปไซต                 www.nayangklak.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.nayangklak.go.th/


-๑๐- 

คูมือการปฏิบัติงาน 
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด 

 

 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ     ระยะเวลาเปดใหบริการ 

๑. สํานักงานปลัด     วันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ 

โทรศัพท ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

โทรสาร  ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓   เว็ปไซต    www.nayangklak.go.th  

 
 

๑. มีชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน ซ่ึงสามารถตรวจสอบตัวตนได 

๒. ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข/รองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณ เก่ียวกับเรื่องนั้นตามสมควร 

๓. ใชถอยคําสุภาพ 

๔. มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปนรองทุกข/รองเรียน แทนผูอ่ืนตองแนบใบมอบอํานาจดวย 

๕. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี) 
 

 

๑. ยื่นคํารองพรอมหลักฐาน ระยะเวลา ๒ นาที        สํานักงานปลัด 

๒. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ระยะเวลา ๓ นาที       สํานักงานปลัด 

๓. รายงานผูบริหารเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง      สํานักงานปลัด 

 ระยะเวลา ๒๐ นาที  

๔. คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ณ สถานท่ีกอใหเกิดปญหาขอรองเรียน      สํานักงานปลัด 

ระยะเวลา ๓๐ นาที 

๕. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา ระยะเวลา ๓๐ นาที     สํานักงานปลัด 

๖. แจงใหผูประกอบการดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี        สํานักงานปลัด 

ระยะเวลา ๒ วัน 

 

 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ การปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก 

ขอบเขตการใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ 

http://www.nayangklak.go.th/


-๑๑- 
 

 

 

ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช

ระยะเวลาท้ังสิ้นไมเกิน ๒ วัน ๑ ชั่วโมง ๒๕ นาทีตอราย  
 

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบแบบคํารองเรียน/รองทุกข ดังนี้ 

 (๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายและมีปรากฏเลข

ประจําตัว ๑๓ หลัก 

 

 

- ไมมีคาธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน 

 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียน คัดคานไดท่ี สํานักงานปลัด 

อบต.นายางกลัก (ศูนยดํารงธรรม อบต.นายางกลัก) 

หมายเลขโทรศัพท   ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

โทรสาร       ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

เว็ปไซต                  www.nayangklak.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.nayangklak.go.th/


-๑๒- 
 

คูมือสําหรับประชาชน 

คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด 

 

 

 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ     ระยะเวลาเปดใหบริการ 

๑. สํานักงานปลัด     วันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ 

โทรศัพท ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓             ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

โทรสาร  ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓   

เว็ปไซต  www.nayangklak.go.th  
 

 

 
 

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. ๒๔๙๙ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ให

ผูประกอบการพาณิชยกิจ เชน กิจการในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการหรืออยางอ่ืนท่ี

ทําเปนการคา (ยกเวน พาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใต มาตรา๗ พระราชบัญญัตินี้) ตองยื่นจดทะเบียนพาณิชย        

     

ข้ันตอนการขอทะเบียนพาณิชย   

          ๑.  ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคําขอตอเจาหนาท่ี/นายทะเบียน 
          ๒. เจาหนาท่ี / นายทะเบียนตรวจคําขอ และ  หลักฐานตางๆ 
          ๓. ผูประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชย และชําระคาธรรมเนียม 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ การจดทะเบียนพาณิชย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก 

ขอบเขตการใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

http://www.nayangklak.go.th/


-๑๓- 

 
 

 

 ข้ันตอน                              หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ยื่นแบบประเมินชําระภาษีการรับชําระภาษีโรงเรือน       งานจัดเก็บและพัฒนารายได  กองคลัง 

และท่ีดินภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปาย  (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

๒. เจาหนาท่ี ตรวจสอบเอกสาร/ผูมีอํานาจประเมิน        งานจัดเก็บและพัฒนารายได  กองคลัง 

( ระยะเวลา ๑๐  นาที) 

๓. ออกใบเสร็จรับเงิน ( ระยะเวลา   ๕  นาที)         งานการเงิน  กองคลัง 

 

จดทะเบียนพาณิชย 

๑. กรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคําขอ           งานจัดเก็บและพัฒนารายได  กองคลัง 

(ระยะเวลา  ๑๐   นาที) 

๒. เจาหนาท่ี/นายทะเบียนตรวจคําขอ       งานจัดเก็บและพัฒนารายได  กองคลัง 

ออกใบสําสําคัญทะเบียนพาณิชย 

( ระยะเวลา  ๑๕  นาที ) 

๓. ออกในเสร็จรับเงิน                                        งานการเงิน  กองคลัง                                       

(ระยะเวลา  ๕  นาที) 
 

 

 

ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช

ระยะเวลา ๓๐ นาที/ ราย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ 

ระยะเวลา 



-๑๔- 
 

 

 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนา   จํานวน  ๑  ฉบับ  
๒. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการพาณิชย  ไมไดมาจดทะเบียนดวยตนเอง) ติดอากรแสตมป     

๑๐ บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ  อยางละ ๑ ฉบับ 

๓. สําเนาสัญญาเชา หรือหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี  (กรณีไมใชบานของตนเอง) (ถามี) พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูใหความยินยอมใหใชสถานท่ี  อยางละ ๑ ฉบับ 

 

 
 

 

- จดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม)   ๕๐  บาท 
- จดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย  ๒๐  บาท 
- จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย   ๒๐  บาท 
- ขอตรวจคนเอกสาร    ๒๐  บาท 
- ขอรับรองสําเนาเอกสาร   ๓๐  บาท 
- ขอใบแทน (ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย) ๓๐  บาท 

 
 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียน คัดคานไดท่ี กองคลัง 

หมายเลขโทรศัพท   ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

โทรสาร       ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

เว็ปไซต                  www.nayangklak.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.nayangklak.go.th/


-๑๕- 
 

คูมือสําหรับประชาชน 

คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด 

 

 

 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ     ระยะเวลาเปดใหบริการ 

๑. สํานักงานปลัด     วันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ 

โทรศัพท ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓               ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

โทรสาร  ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

เว็ปไซต www.nayangklak.go.th  

 

 
 

 ดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  ไดกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการควบคุม

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบล จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ ขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก 

ขอบเขตการใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

http://www.nayangklak.go.th/


-๑๖- 
 

 

 

  ข้ันตอน                หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

อันตรายตอสุขภาพ พรอมเอกสารเจาหนาท่ีตรวจ 

สอบเอกสาร 

๒. ประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีอนามัยรวมตรวจพ้ืนท่ี และสถานท่ีตั้ง          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ประกอบกิจการแนะนําดานสุขาภิบาล 

๓. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาต   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๔. ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียม พรอมรับใบอนุญาต                   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ใช

ระยะเวลาใหบริการ ๗ วัน/ราย  
 

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบแบบคํารองเรียน/รองทุกข ดังนี้ 

๑. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต สําเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติ

บุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอเปนนิติบุคคล) ใบจด

ทะเบียนรานคา (กรณีถามี) 

๒. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประชาชนผูมอบและผูรับมอบกรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถ

ดําเนินการดวยตนเองได 
 

 

 

- รายละเอียดคาธรรมเนียมตามขอบัญญัติตําบล เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

คาธรรมเนียม 



-๑๗- 
 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียน คัดคานไดท่ี      

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

หมายเลขโทรศัพท    ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

โทรสาร        ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

เว็ปไซต                   www.nayangklak.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.nayangklak.go.th/


-๑๘- 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น/กองชาง 

 
งานท่ีใหบริการ การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา  ๒๑ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก 

 

 
ขอบเขตการใหบริการ 
 
สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ            ระยะเวลาเปดใหบริการ 
๑. กองชาง                                                วันจันทร ถึง วันศุกร 
              ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐  และ  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
โทรศัพท    ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 
โทรสาร      ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 
เว็ปไซต   www.nayangklak.go.th 
 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  
  ผูใดจะกอสรางอาคาร  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยเจาพนักงานทองถ่ิน  ตอง
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาต
ทราบภายใน ๗ วัน  นับแตวันท่ีไดรับคําขอ  ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต  
หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน  ๒  คราว  คราวละไม
เกิน ๔๕ วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราว  ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้น
กําหนดเวลา  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
 
ข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ 
                    ข้ันตอน      หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารพรอมเอกสาร           กองชาง 
               ระยะเวลา  ๑ วนั 
  ๒. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบพิจารณาเอกสาร    กองชาง 
     ประกอบการขออนุญาต  ระยะเวลา  ๓  วัน 

-๑๙- 
 

๓. เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบการใช    กองชาง 
    ประโยชนท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
   ตรวจสอบสถานท่ีกอสรางจัดทําผังบริเวณแผนท่ี 
   สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

http://www.nayangklak.go.th/


 
๔. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลน     กองชาง 
    และพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจงให 
    ผูขอมารับใบอนุญาตกอสรางอาคาร (น.๑) 
 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาการใหบริการตามท่ี อบต.กําหนด เวนวันหยุดราชการ  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ระยะเวลาท้ังสิ้นไมเกิน ๗ วันตอราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) (กรณีบุคคลธรรมดา) จํานวน  ๑ ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบาน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)                    จํานวน  ๑  ฉบับ 
๓. สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล   (กรณีนิติบุคคล)                   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔. แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ ข.๑)                         จํานวน  ๑  ฉบับ 
๕. โฉนดท่ีดินน.ส.๓ หรือส.ค.๑ ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา

กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสรางอาคารในท่ีดิน  
จํานวน ๑ ชุด สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน         (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

๖. ใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการ (สวนขยาย) พรอมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบทาย     
(กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม)        จํานวน ๑ ชุด 

๗. กรณีท่ีมีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป ๓๐ บาท  พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบานหรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ   

          จํานวน ๑ ชุด 
๘. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจ

เจาของท่ีดิน (กรณีเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคล)     จํานวน ๑ ชุด 
๙. หนังสือยินยอมใหชิดเขตท่ีดินตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคารชิดเขตท่ีดิน)   จํานวน ๑ ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๐- 
 
๑๐. หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม)  จํานวน ๑ ชุด 
๑๑. หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)   จํานวน  ๑  ชุด 
๑๒. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมือชื่อพรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและ

คุณวุฒิท่ีอยูของสถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘)   
           จํานวน  ๕  ชุด 
๑๓. รายการคํานวณโครงสรางแผนปกระบุชื่อเจาของอาคารชื่ออาคารสถานท่ีกอสรางชื่อคุณวุฒิท่ีอยูของ

วิศวกรผูคํานวณพรอมลงนามทุกแผน (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารท่ีกอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยูในบริเวณทีตองมีการคํานวณใหอาคาร
สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดตามกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนักความตานทาน
ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ.
๒๕๔๐ ตองแสดงรายละเอียดการคํานวณการออกแบบโครงสราง     จํานวน ๑ ชุด 

๑๔. กรณีใชหนวยแรงกรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๒๗ เชนใช
คา fc > ๖๕ ksc. หรือคา fc’> ๑๗๓.๓ ksc. ใหแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรง
ของวัสดุท่ีรับรองโดยสถาบันท่ีเชื่อถือไดวิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาตลงนาม  จํานวน ๑ ชุด 

๑๕. กรณีอาคารท่ีเขาขายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๐  ตองมีระยะของคอนกรีตท่ีหุมเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กไมนอยกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ีเชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต      จํานวน ๑ ชุด 

๑๖. หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมการกอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีตองมีสถาปนิกควบคุมงาน)  จํานวน  ๑ ชุด 

๑๗. หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการกอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีตองมีวิศวกรควบคุมงาน)   จํานวน ๑ ชุด 

๑๘. แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)   
           จํานวน ๑ ชุด 
๑๙. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบปรับอากาศ      
           จํานวน   ๑  ชุด 
๒๐. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา  จํานวน ๑ ชุด 
๒๑. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม  

จํานวน ๑  ชุด 
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๒๒. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียและ
การระบายน้ําท้ิง  จํานวน  ๑ ชุด 

๒๓. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบประปา จํานวน ๑ ชุด 
๒๔. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต  จํานวน ๑ ชุด 

 
 

คาธรรมเนียม 
- คาธรรมเนียม  ๒๐  บาท 

 
การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียน  คัดคาดไดท่ี     
กองชาง   
หมายเลขโทรศัพท     ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 
โทรสาร      ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 
เว็ปไซต      www.nayangklak.go.th 
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คูมือการปฏิบัติงาน 
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น/กองชาง 

 
งานท่ีใหบริการ การแจงขุดดิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก 

 
ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ             ระยะเวลาเปดใหบริการ 
๑. กองชาง                                         วันจันทร ถึง วันศุกร 

        ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
โทรศัพท    ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 
โทรสาร    ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 
เว็ปไซต   www.nayangklak.go.th 

 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 
๑.  การขุดดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวนดังนี้ 

๑.๑  การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและ     
ถมดินใชบังคับ ไดแก 

๑) เทศบาล 
๒) กรุงเทพมหานคร 
๓) เมืองพัทยา 
๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา 
๕) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
๗) ทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณี

องคการบริหารสวนทองถ่ินซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 
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  ๑.๒  การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา ๑๗  แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน ๓ เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหม่ืนตาราง
เมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงาน
ทองถ่ินจะตองไมเปนการกระทําท่ีขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓    
 

๒. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 
เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจง
ภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขให
ถูกตองภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีมีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน ๗วัน นับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจง
ใหแกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตอง
ภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน ๓ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ี
ถูกตอง 
 
ข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ 
     ข้ันตอน      หนวยงานผูรับผิดชอบ 

 ๑.ยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารพรอมเอกสาร         กองชาง 
            ระยะเวลา ๑ วัน 
  ๒. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบพิจารณาเอกสาร    กองชาง 
    ประกอบการขออนุญาต  ระยะเวลา  ๓  วัน 

 
      ข้ันตอน      หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุดดินตามท่ีกําหนดให         กองชาง 
     เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบขอมูล 
๒. เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบและ      กองชาง  

               พิจารณา (กรณีถูกตอง) 
๓. เจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงและแจงให    กองชาง 

               ผูแจงมารับใบรับแจง 
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ระยะเวลา 
ระยะเวลาการใหบริการตามท่ี อบต.กําหนด เวนวันหยุดราชการ  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐  น. 

และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ระยะเวลาท้ังสิ้นไมเกิน  ๗  วันตอราย 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)     จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบาน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)               จํานวน  ๑  ฉบับ 
๓. หนังสือรับรองนิติบุคคล                                                จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔. แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะดําเนินการขุดดิน                       จํานวน  ๑  ชุด  
๕. แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง                     จํานวน  ๑  ชุด 
๖. แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน                              จํานวน  ๑  ชุด 
๗. โฉนดท่ีดินน.ส.๓ หรือ ส.ค.๑ ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนา

ทุกหนา           จํานวน  ๑  ชุด 
๘. หนังสือมอบอํานาจกรณีใหบุคคลอ่ืนยื่นแจงการขุดดิน    จํานวน  ๑  ชุด 
๙. หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินกรณีท่ีดินบุคคลอ่ืน    จํานวน  ๑  ชุด 
๑๐. รายการคํานวณ (วิศวกรผูออกแบบและคํานวณการขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน ๓

เมตรหรือพ้ืนท่ีปากบอดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกรกรณีการขุดดินท่ีมีความลึก
เกินสูง ๒๐ เมตรวิศวกรผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)      จํานวน  ๑  ชุด 

๑๑. รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณสําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน    จํานวน  ๑  ชุด 
๑๒. ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน ๓ เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตาราง

เมตรหรือมีความลึกหรือมีพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดผูควบคุมงานตอง
เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) จํานวน  ๑ ชุด 
 

คาธรรมเนียม 
- คาธรรมเนียม  ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
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การรับเรื่องรองเรียน 
 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียน  คัดคาดไดท่ี    

กองชาง 
หมายเลขโทรศัพท      ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 
โทรสาร        ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 
เว็ปไซต       www.nayangklak.go.th 
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คูมือการปฏิบัติงาน 

คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น/กองชาง 
 

งานท่ีใหบริการ การแจงถมดิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก 

 
ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
๑. กองชาง                                           วันจันทร ถึง วันศุกร 

      ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐  และ  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
โทรศัพท     ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 
โทรสาร     ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 
เว็ปไซต   www.nayangklak.go.th 
 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต 

๑. การถมดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวนดังนี้ 
๑.๑  การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน

ใชบังคับไดแก 
๑) เทศบาล 
๒) กรุงเทพมหานคร 
๓) เมืองพัทยา 
๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนด

ในราชกิจจานุเบกษา 
๕) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
๗) ทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณี

องคการบริหารสวนทองถ่ินซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 
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๑.๒  การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียงและ
มีพ้ืนท่ีเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีพ้ืนท่ีเกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดซ่ึงการ
ประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถม
ดิน 

๒. การพิจารณารับแจงการถมดิน 
เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการ

แจงภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขให
ถูกตองภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีมีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจง
ใหแกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตอง
ภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน ๓วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงท่ี
ถูกตอง 

 
ข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ 

ข้ันตอน        หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถมดินตามท่ีกําหนด     กองชาง 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบขอมูล 
๒. เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา    กองชาง 

(กรณีถูกตอง) 
๓. เจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงและแจงใหผูแจง     กองชาง 

มารับใบรับแจง 
 

ระยะเวลา 
  ระยะเวลาการใหบริการตามท่ี อบต.กําหนด เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ระยะเวลาท้ังสิ้นไมเกิน  ๗  วันตอราย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-๒๘- 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมรับรองสําเนา )      จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบาน  (พรอมรับรองสําเนา )                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
๓. หนังสือรับรองนิติบุคคล                                         จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔. แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะดําเนินการถมดิน                 จํานวน  ๑  ชุด  
๕. แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง              จํานวน  ๑  ชุด 
๖. แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน                       จํานวน  ๑  ชุด 
๗. โฉนดท่ีดิน น.ส.๓ หรือ ส.ค.๑ ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนา

ทุกหนา           จํานวน  ๑  ชุด 
๘. หนังสือมอบอํานาจกรณีใหบุคคลอ่ืนยื่นแจงการถมดิน      จํานวน  ๑  ชุด 
๙. หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินกรณีท่ีดินบุคคลอ่ืน         จํานวน  ๑  ชุด 
๑๐. รายการคํานวณ (กรณีการถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตาราง

เมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต ๒ เมตรข้ึนไปวิศวกรผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร
กรณีพ้ืนท่ีเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน ๕ เมตรวิศวกรผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับ
วุฒิวิศวกร) 

๑๑. ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต ๒ เมตรข้ึนไปตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 

๑๒. ชื่อและท่ีอยูของผูแจงการถมดิน 
 

คาธรรมเนียม 

- คาธรรมเนียม  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียน  คัดคาดไดท่ี   

กองชาง 
หมายเลขโทรศัพท     ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 
โทรสาร       ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 
เว็ปไซต      www.nayangklak.go.th 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.nayangklak.go.th/


-๒๙- 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักปลัด 

 

 

 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 

๑. สํานักงานปลัด    วันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ 

โทรศัพท ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

โทรสาร  ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

เว็ปไซต  www.nayangklak.go.th  

 

 
 

 ดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  ไดกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการควบคุม

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบล จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้ 
 

 

 

  ข้ันตอน              หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

อันตรายตอสุขภาพ พรอมเอกสารเจาหนาท่ีตรวจ 

สอบเอกสาร 

๒. ประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีอนามัยรวมตรวจพ้ืนท่ี และสถานท่ีตั้ง           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ประกอบกิจการแนะนําดานสุขาภิบาล 

 
 
 
 
 
 

งานท่ีใหบริการ ขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก 

ขอบเขตการใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ 

http://www.nayangklak.go.th/


-๓๐- 
 

๓. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาต   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๔. ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียม พรอมรับใบอนุญาต           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     ใช

ระยะเวลาใหบริการ ๗ วัน/ราย  
 

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบแบบคํารองเรียน/รองทุกข ดังนี้ 

๑. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต สําเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติ

บุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอเปนนิติบุคคล) ใบจดทะเบียน

รานคา (กรณีถามี) 

๒. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประชาชนผูมอบและผูรับมอบกรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถ

ดําเนินการดวยตนเองได 
 

 

- รายละเอียดคาธรรมเนียมตามขอบัญญัติตําบล เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียน คัดคานไดท่ี    

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

หมายเลขโทรศัพท   ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

โทรสาร      ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓ 

เว็ปไซต                 www.nayangklak.go.th 
 

 

 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

http://www.nayangklak.go.th/

