
 

 

 

 

 

คู่มือประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 

อ าเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานที่ให้บริการ        รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 

 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ  เดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
โทรศัพท๐์56 - 877546    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
โทรสาร๐56 - 877546    เวลา๐๘.๓๐น.– ๑๖.๓๐น. 
 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุ๖๐ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพมาก่อน     (ในกรณี

ที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่๑มกราคมของปีนั้น)  
(๓) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือ

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ได้ แก่ ผู้ รั บ เ งิ นบ า นาญผู้ รั บ เ งิน เบี้ ยยั งชีพตามระ เบียบของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานครผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดให้ เป็นประจ า ยกเว้นผู้ พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ 

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

๑. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม     ใช้เวลา ๕ นาท ี
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน    ใช้เวลา ๒ นาท ี
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ภายใน ๑๕ ธ.ค. 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 



๒. สาเนาทะเบียนบ้าน 
๓. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

ค่าธรรมเนียม 
 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 
 สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อโทรศัพท์๐56-877546หรือเวป
ไซต์http://www.khokmor.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.khokmor.go.th/


 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมายื่นค าขอลงทะเบียนแทน 
ผู้ยื่นค าขอฯแทนตามหนังสือมอบอ านาจเกี่ยวข้องเป็น................................................กับผู้สูงอายุที่ขอ 
ลงทะเบียนชื่อ-สกุล(ผู้รับมอบอ านาจ)...................................................................... .........เลขประจ าตัว 
ประชาชนผู้รับมอบอ านาจ - - - - ที่อยู่................................. 
............................................................................................................................โทรศัพท์...................... 
 
ข้อมูลผู้สูงอายุ 

เขียนที่........................................... 
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ…………..........  

ด้วยข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................นามสกุล.........................................  
เกิดวันที่.................เดือน...............................พ.ศ............... อายุ.................ปีสัญชาติ....................................มีชื่อ
อยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านเลขที่..............................หมู่ที่/ชุมชน............ตรอก/ซอย.................................ถนน
...........................ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์.....................................  
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอ - - - -  
สถานภาพสมรส โสด สมรส หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ อ่ืนๆ .....................  
รายได้ต่อเดือน...............................บาทอาชีพ...............................................................................  
ข้อมูลทั่วไป: สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 

ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่เม่ือ.........................................  

มีความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙โดยวิธ ี
ดังต่อไปนี้ (เลือก๑วิธี)  

รับเงินสดด้วยตนเอง   รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคลที่ได้รับ 

มอบอ านาจจากผู้มีสิทธิพร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)  
หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ได้เป็นผู้รับบ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความ
จริงทุกประการ 



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

ผู้ยื่นค าขอ / ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
หมายเหตุ : ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกและท าเครื่องหมาย √ ในช่อง หน้าข้อความท่ีต้องการ 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
        ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว 
................................................................................................. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
---- แล้ว 
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจาก 
................................................................................................. 
........................................................................ ......................... 
 
  (ลงชื่อ)........................................................... 

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

  เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้วมี
ความเห็นดังนี้ 
สมควรรับลงทะเบียน ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงชื่อ)........................................................... 
                        (....................................................) 
กรรมการ (ลงชื่อ).......................................................... 
                        (.....................................................) 
กรรมการ (ลงชื่อ).......................................................... 
   (....................................................) 
 

ค าสั่ง 
รับขึ้นทะเบียน    ไม่รับขึ้นทะเบียน   อ่ืนๆ........................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
 

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
วัน/เดือน/ปี............................................................... ... 

 
 

 
 
ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันที่..................................เดือน..............................พ.ศ. ..........................  
การลงทะเบียนครั้งนี้เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙โดยจะเริ่มรับเงิน      เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๕๕๘ถึงเดือนกันยายน๒๕๕๙ในอัตราแบบขั้นบันไดภายในวันที่๑๐ของทุกเดือน
กรณีผู้สูงอายุย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อ่ืน(ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคม๒๕๕๗ถึงวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๘) จะต้องไป
ลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุณที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือน
พฤศจิกายน๒๕๕๘ทั้งนี้เพ่ือการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องยื่นค าขอก่อนสิ้น 
 



 
 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
       ที่ .................................................................. 

วันที่................เดือน......................................พ.ศ. ................... 
 

                    โดยหนังสือฉบับนี้ข้อ..........................ซ่ึงเปน็ผู้ถือบตัร........................................................... 
เลขที่............. ออกให้ ณ...................เมื่อวันที่.............................อยู่บ้านเลขท่ี............ .................................... 
หมู่ที่............ตรอก/ซอย.........ถนน.........................หมู่บ้าน/ชุมชน............................................... .................... 
ต าบล...............................อ าเภอ......................................จังหวัด........................................ ............................. 

                       ขอมอบอ านาจให้...............ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...................................................................... 
เลขที่....................... ออกให้ ณ.................เมื่อวันที่......................อยู่บ้านเลขท่ี....................... ........................ 
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...........ถนน......................หมู่บา้น/ชุมชน................................................................ 
ต าบล..............................อ าเภอ........................................จงัหวดั................................................................... 
                        เป็นผู้มีอ านาจรับเงิน..................................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ  
                  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่า  
ข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองท้ังสิ้น 
  เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้  ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
     ลงชื่อ...................................................ผู้มอบอ านาจ  
             (............................................) 
          

     ลงชื่อ...................................................ผู้รับมอบอ านาจ  
             (............................................) 
 
      ลงชื่อ...................................................พยาน  
       (...........................................) 
 
     ลงชื่อ...................................................พยาน  
               (...........................................) 
 
 
 
 



 

งานที่ให้บริการ        รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 

 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ  เดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
โทรศัพท๐์56 - 877546    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
โทรสาร๐56 - 877546    เวลา๐๘.๓๐น.– ๑๖.๓๐น. 
 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อตามทะเบียนบ้าน 
๓. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

๑. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม     ใช้เวลา ๕ นาท ี
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน    ใช้เวลา ๒ นาท ี
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ภายใน ๑๕ ธ.ค. 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. ส าเนาบัตรประจาตัวคนพิการ 
๒. ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๔. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

ค่าธรรมเนียม 
 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 



 
 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 
 สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อโทรศัพท์๐56-877546หรือเวป
ไซต์http://www.khokmor.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.khokmor.go.th/


 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

แบบค าขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจ เกี่ยวข้องกับคนพิการที่ขอขึ้น
ทะเบียน โดยเป็น    บิดา – มารดา    สามี – ภรรยา    พี่น้อง    ผู้ดูแลคนพิการ   อื่น ๆ (ระบุ)............................ 
ลงทะเบียน ชื่อ – สกุล ( ผู้รับมอบอ านาจ).........................................................................................เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
⃞ -     ⃞⃞⃞⃞-     ⃞⃞⃞⃞⃞ -     ⃞⃞ -     ⃞  ที่อยู่...................................................................................................... 
..............................................................................................................................โทรศัพท์......................................................... 

 
ข้อมูลคนพิการ 

เขียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหมอ้ 
วันที่.................เดือน.............................................. พ.ศ. ...................    

   ค าน าหน้านาม    เด็กชาย    เด็กหญิง    นาย    นาง   นางสาว   อื่นๆ ( ระบุ) ....................... 
ชื่อ..................................................................................นามสกุล.................................................................................................... 
เกิดวันที่.................เดือน...................................พ.ศ. .................อายุ................ปี สัญชาติ..............มีช่ืออยู่ในส าเนาทะเบยีนบา้น      
เลขที่.................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน....................................หมู่บ้าน/ชุมชน..................................... 
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................... 
รหัสไปรษณีย์.......................................................โทรศัพท์............................................................................................................. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของคนพิการที่ยื่นค าขอ        ⃞ -     ⃞⃞⃞⃞ -     ⃞⃞⃞⃞⃞ -     ⃞⃞ -     ⃞ 
 
ประเภทคนพิการ ⃞  ความพิการทางการเห็น   ⃞  ความพิการทางสติปัญญา 
  ⃞  ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ⃞  ความพิการทางการเรียนรู ้
  ⃞  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ⃞  ความพิการทางออทิสติก 
  ⃞  ความพิการทางจิตใจหรือพฤตกิรรม     
สถานภาพสมรส          ⃞  โสด       ⃞  สมรส       ⃞   หม้าย        ⃞   หย่ารา้ง        ⃞  แยกกันอยู่         ⃞   อื่น ๆ................................ 
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้.................................................................................โทรศัพท์........................................................ 
ข้อมูลทั่วไป:  สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ       ⃞  ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ         ⃞  เคยได้รับ ( ย้ายภูมิล าเนา ) เขา้มาอยู่ใหม่เมื่อ.......................  
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ             ⃞  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์     ⃞   อื่นๆ (ระบุ) ........................ 
⃞  ไม่สามารถใช้ชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง        ⃞   มีรายได้ไม่เพียงพอแกก่ารยังชีพ  
⃞  ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ 
⃞  มีอาชพี (ระบุ)........................................................ รายได้ต่อเดือน (ระบุ)................................................................(บาท) 
       มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชพัความพกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยวธิีดังต่อไปนี้   (เลือก 1 วธิี) 
⃞  รับเงินสดด้วยตนเอง   ⃞  รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธ ิ
⃞  โอนเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ีสิทธิ    ⃞  โอนเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มสีิทธิ 
ธนาคาร....................................................  สาขา............................................................เลขบัญชี       ⃞⃞⃞ -     ⃞ -      ⃞⃞⃞⃞⃞ -      ⃞ 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
⃞  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพกิาร        ⃞  ส าเนาทะเบียนบา้น 
⃞  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินฝากธนาคาร) 
⃞  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯ แทน) 
   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจา้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ยื่นค าขอ  (ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบยีน 
         (...............................................)              (................................................) 
 
หมายเหตุ  : ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง       ⃞หน้าขอ้ความที่ต้องการ 



 
 
 
 

-2- 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผูร้ับลงทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ
         ได้ตรวจสอบคุณสมบตัิหมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน 
นาย / นาง / นางสาว /....................................................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
⃞ -      ⃞⃞⃞⃞ -      ⃞⃞⃞⃞⃞ -      ⃞⃞ -      ⃞แล้ว 
 
⃞ เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน    
⃞ เป็นผู้ที่ขาดคณุสมบัต ิ
............................................................................................ 
……………………………………………………………………………….. 
 
 

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

เจ้าหน้าท่ีผู้ทีร่ับจดทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 
       คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิด้
ตรวจสอบแล้วมีความเห็นดังนี้ 
⃞สมควรรับลงทะเบียน   ⃞ไมส่มควรรับลงทะเบยีน 
 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).................................................. 
               (....................................................) 
กรรมการ (ลงช่ือ).................................................. 
(.....................................................) 
กรรมการ (ลงช่ือ)................................................. 
(....................................................) 
 
 

ค าสั่ง 
⃞ รับลงทะเบียน        ⃞ ไม่รับลงทะเบียน        ⃞ อื่น ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(ลงช่ือ) .................................................................... 
                                                                          (นายประสาท   บุญส่ง) 
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 
                                                          วันท่ี / เดือน / ปี ............................................................ 
 
 
 

(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้พิการทีย่ื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                                             
.  ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.........................เดือน..................................................... พ.ศ. ................................. 
  การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ย
ความพิการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559ในอัตราเดือน 500บาท ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน  กรณี
ผู้พิการย้ายภมูิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืน  (ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 ท้ังนี้เพื่อเป็นการ เพื่อรักษา
สิทธิให้ต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 



 

หนังสือมอบอ านาจ 
       ที่ .................................................................. 

วันที่................เดือน......................................พ.ศ. ................... 
 

                    โดยหนังสือฉบับนี้ข้อ..........................ซ่ึงเปน็ผู้ถือบตัร........................................................... 
เลขที่............. ออกให้ ณ...................เมื่อวันที่.............................อยู่บ้านเลขท่ี............ .................................... 
หมู่ที่............ตรอก/ซอย.........ถนน.........................หมู่บา้น/ชุมชน................................................................... 
ต าบล...............................อ าเภอ......................................จังหวัด................................... .................................. 

                    ขอมอบอ านาจให้...............ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร......................................................................  
เลขที่....................... ออกให้ ณ.................เมื่อวันที่.................. ....อยู่บ้านเลขท่ี...............................................  
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...........ถนน......................หมู่บา้น/ชุมชน................................................................ 
ต าบล..............................อ าเภอ........................................จงัหวดั................................................................... 
                    เป็นผู้มีอ านาจรับเงิน..................................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ  
                  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่า  
ข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองท้ังสิ้น 
  เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้  ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
     ลงชื่อ....................................... ............ผู้มอบอ านาจ 
             (............................................) 
          

     ลงชื่อ...................................................ผู้รับมอบอ านาจ  
             (............................................) 
 
      ลงชื่อ...................................................พยาน 
       (...........................................) 
 
     ลงชื่อ...................................................พยาน  
               (...........................................) 
 

 
 
 
 



 
 

งานที่ให้บริการ        รับสมัครเด็กเพ่ือเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 

 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ  ก าหนดการรับสมัครตามที่ อบต.ก าหนด 
โทรศัพท๐์56 - 877546    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
โทรสาร๐56 - 877546    เวลา๐๘.๓๐น.– ๑๖.๓๐น. 
 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

1. เด็กท่ีสมัครต้องมีภูมิลาเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 
2. เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคมพ.ศ.2558  

(เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555)  
3. เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนๆที่จะท าให้เป็น

อุปสรรคต่อการเรียน 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

๑. กรอกข้อมูลในใบสมัคร    ใช้เวลา๕นาท ี
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ใช้เวลา๒นาท ี
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาจานวน 1 ฉบับ 
3. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาจ านวน 1 ฉบับ 
4. ต้องนาเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 
5. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ 
 

ค่าธรรมเนียม 
 



 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 
 สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อโทรศัพท์๐56-877546หรือเวป
ไซต์http://www.khokmor.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.khokmor.go.th/


 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

เขียนที่..................................................................................  
วันที ่....................เดือน .....................................พ.ศ......................  

ข้อมูลเด็ก 
1. เด็กช่ือ – นามสกุล.................................................................................เชื้อชาติ...........................สัญชาติ..........................  
2. เกิดวันที.่..........................เดือน.......................................พ.ศ. .......................อาย.ุ.....................ปี............................เดือน 
(นับตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2554) โรคประจ าตัว........................................................................................................... 
3. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้านบ้านเลขท่ี .....................................ถนน................................................................................  
ต าบล...............................................อ าเภอ.................................................................จังหวัด...................................................  
4. ที่อยู่อาศัยจริงในปัจจุบันบ้านเลขท่ี...................................ถนน............................................ ต าบล..................................  
อ าเภอ..........................................................จังหวัด...............................................โทร.(ถ้ามี)...................................................  
บิดาชื่อ .............................................................................อาชีพ...............................................................................................  
มารดาชื่อ .........................................................................อาชีพ...............................................................................................  
มีพี่น้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกันจ านวน ......................................คนเป็นบุตรล าดับที.่......................................................  
 
ข้อมูลบิดา – มารดาหรือผู้ดูแลอุปการะ 
 
1. ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลอุปการะ/รับผิดชอบของ 
1.1 .......................................................บิดา........................................มารดา..................................ทั้งบิดา – มารดาร่วมกัน 
1.2 .......................................................ญาติ (โปรดระบุความเกี่ยวข้อง)................................................................................  
1.3 .......................................................อืน่ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................  
2. อาชีพบิดามารดาหรือผู้อุปการะ........................................................................................................................................  
3. ผู้ดูแลอุปการะเด็กตามข้อ 1. มีรายได้ในครอบครัวต่อเดือน........................................................................................บาท 
4. ผู้นาเด็กมาสมัครช่ือ ..................................................................เกี่ยวข้องเป็น.........................................................ของเด็ก 
5. ผู้ที่จะรับส่งเด็ก (นาย/นาง/นางสาว)............................................................นามสกุล.........................................................  
โดยเกี่ยวข้องเป็น..............................................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..........................................................................  
 
ค ารับรอง 
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัครเทศบาล/อบต. เข้าใจแล้วเด็กท่ีนามาสมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 
ตรงตามประกาศและหลักฐานที่ใช้สมัครเป็นหลักฐานที่ถูกต้องจริง 
2. ข้าพเจ้ามีสิทธิถูกต้องในการจะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 
3. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อและยินดีปฏิบัติตามค าแนะน า 
เกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนด 
 

ลงช่ือผู้น าเด็กมาสมัคร 
 

(................................................................)  
วันท่ี ............เดือน...............................พ.ศ.................... 

 
 
 



 

งานที่ให้บริการ        การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 

 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ  มกราคม ถึงเมษายน ของทุกปี 
โทรศัพท๐์56 - 877546    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
โทรสาร๐56 - 877546    เวลา๐๘.๓๐น.– ๑๖.๓๐น. 
 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

๑. เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนเช่นผู้เช่าที่ดินของรัฐ 

๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่๑มกราคมของปีใดมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่สาหรับปีนั้น 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

กรณีช าระภาษีประจ าปี 
๑. น าใบเสร็จรับเงินปีก่อนมายื่นชาระภาษี    ใช้เวลา๒นาท ี
๒. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรายชื่อจากทะเบียนภ.บ.ท.๖  ใช้เวลา๒นาท ี
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน      ใช้เวลา๑นาท ี
กรณีส ารวจภาษีใหม่ 
๑. ยื่นแบบภ.บ.ท.๕พร้อมหลักฐาน    ใช้เวลา๒นาท ี
๒. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมค านวณภาษี ใช้เวลา๒นาท ี
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน      ใช้เวลา๑นาท ี
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (กรณียื่นปกติ)  
๒. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดินเช่นส าเนาโฉนดที่ดินน.ส.3 ส าเนาภบท.๕ 
๓. ส าเนาบัตรประชาชนส าเนาทะเบียนบ้าน (รายใหม่) 



 
 
 

ค่าธรรมเนียม 
 
 1. อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่แบ่งเป็น 34 อัตรา 

2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาทให้เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 
บาทแรกเสียภาษี 70 บาท 

3. ส่วนที่เกิน 30,000 บาทเสียภาษี 10,000 บาทต่อ 25 บาท 
4. ประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุก 

- เสียกึ่งอัตรา 
- ด้วยตนเองไม่เกินไร่ละ 5 บาท 
- ที่ดินว่างเปล่าเสียเพ่ิม 1 เท่า 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 
 สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อโทรศัพท์๐56-877546หรือเวป
ไซต์http://www.khokmor.go.th 
 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.khokmor.go.th/


งานที่ให้บริการ        การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 

 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
โทรศัพท๐์56 - 877546    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
โทรสาร๐56 - 877546    เวลา๐๘.๓๐น.– ๑๖.๓๐น. 
 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

๑. เป็นผู้รับประเมินรายเก่า (หมายถึงได้ชาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของปีก่อนแล้ว)  
๒. ผู้รับประเมินมายื่นแบบด้วยตนเองหรือมอบอ านาจ 
๓. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากปีก่อน 

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินยื่นแบบภ.ร.ด. ๒พร้อมหลักฐาน ใช้เวลา๒นาท ี
๒. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม    ใช้เวลา๒นาท ี
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน       ใช้เวลา๑นาท ี

กรณีส ารวจภาษีใหม่ 
๑. ยื่นแบบประเมินภาษี       ใช้เวลา๒นาท ี
๒. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมค านวณภาษี  ใช้เวลา๒นาท ี
๓. ออกใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)     ใช้เวลา๒นาท ี
๔. ออกใบเสร็จรับเงิน       ใช้เวลา๑นาท ี
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

กรณีโรงเรือนรายเก่าให้ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้ง
สุดท้าย (ถ้ามี)  

กรณีโรงเรือนรายใหม่ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เคยยื่นแบบแจ้งรายการเสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดินมาก่อนยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 



 
 
ของปีถัดจากปีที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นโดยยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี  

(ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้ 
-ส าเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน 
-ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
-หลักฐานการเปิดด าเนินกิจการเช่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์หนังสือรับรองการจด

ทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 
-ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน 
-สัญญาเช่าบ้าน 
-หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์) 
 
 

ค่าธรรมเนียม 
 
 อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละ๑๒.๕ของค่ารายปี 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 
 สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อโทรศัพท์๐56-877546หรือเวป
ไซต์http://www.khokmor.go.th 
 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.khokmor.go.th/


 
 

งานที่ให้บริการ        การจัดเก็บภาษีป้าย 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 

 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ  มกราคม ถึงมีนาคม ของทุกปี 
โทรศัพท๐์56 - 877546    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
โทรสาร๐56 - 877546    เวลา๐๘.๓๐น.– ๑๖.๓๐น. 
 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

1. ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแจ้งขนาดและยื่นภาพถ่ายหรือภาพสเก็ตของป้ายและ
แผนผังบริเวณที่ติดตั้งป้ายนั้นมาพร้อมกับค าขออนุญาตติดตั้งป้ายหรือแบบแสดงรายการภาษีป้ายแล้วแต่กรณี
เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจตรวจสอบ 

 2. ในการติดตั้งป้ายต้องไม่มีลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและบริเวณ
ที่ไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้ายได้แก่บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรีย์สะพานสะพานลอยคนเดิน
ข้ามถนนเกาะกลางถนนสวนหย่อมสวนสาธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

กรณีส ารวจภาษี (รายใหม่ )  
๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)พร้อมเอกสารประกอบ 

ใช้เวลา๒นาท ี
๒. พนักงานประเมินรับแบบแสดงรายการตรวจเอกสาร/หลักฐานและดาเนินการประเมินภาษี 

ใช้เวลา๒นาท ี
๓. ออกใบแสดงรายการประเมิน      ใช้เวลา๒นาท ี
๔. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชาระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)  ใช้เวลา๑นาท ี
 
 
 



 
กรณีการชาระภาษี (รายเก่า)  
๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย   ใช้เวลา๒นาท ี
๒. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมค านวณภาษี  ใช้เวลา๒นาท ี
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน       ใช้เวลา๑นาท ี
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (กรณียื่นปกติ)  
๒. ส าเนาบัตรประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน (รายใหม่)  
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับป้ายทั้งลักษณะข้อความภาพขนาดรูปร่างและรูปตัวของป้าย (ถ้ามี)  
 

ค่าธรรมเนียม 
 
 1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดภาษี 500 ตร.ซม.ต่อ 3 บาท 

2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายคิดภาษี 500 ตร.
ซม.ต่อ 20 บาท 

3. (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ (ข) ป้ายที่มีอักษรทั้งหมดหรือบางส่วน
อยู่ใต้และหรืออยู่ต่ากว่าอักษรต่างประเทศคิดภาษี 500 ตร.ซม.ต่อ 40 บาทป้ายเมื่อค านวณพ้ืนที่จานวนเงิน
ภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 บาทให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 
 สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อโทรศัพท์๐56-877546หรือเวป
ไซต์http://www.khokmor.go.th 
 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.khokmor.go.th/


 
 

งานที่ให้บริการ       การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย อาคาร 

    หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ   วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
โทรศัพท๐์56 - 877546    เวลา๐๘.๓๐น.– ๑๖.๓๐น. 
โทรสาร   056- 877546 
 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

การก่อสร้างการดัดแปลงการรื้อถอนเคลื่อนย้ายการใช้สอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
หม้อต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลเสียก่อนจึงจะดาเนินการได้ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ.2522 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยการป้องกันอัคคีภัยการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการผังเมือง
การสถาปตัยกรรมและการอานวยความสะดวกในการจราจร 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น 
ใช้เวลา๕นาท ี

๒. นายช่างโยธาตรวจเอกสารสิทธิ์ที่ดิน/ผังเมือง/สภาพพ้ืนที่และตรวจสอบแบบแปลน 
ใช้เวลา๑๕วัน 

๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุญาต    ใช้เวลา๕นาท ี
๔. ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต   ใช้เวลา๒นาท ี
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

กรณีอาคารที่อยู่อาศัยท่ัวไปของประชาชน 
๑. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน   จ านวน๓ชุด 
๒. สาเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกหน้า      จ านวน๑ชุด 
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต     จ านวน๑ชุด 
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต     จ านวน๑ชุด 
 



 
กรณีอาคารที่อยู่อาศัยท่ัวไปของประชาชนที่เกิน๒ชั้นหรือมีพื้นที่เกิน๑๕๐ตารางเมตร 
๑. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน   จ านวน๓ชุด 
๒. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกหน้า     จ านวน๑ชุด 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต     จ านวน๑ชุด 
๔. ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต    จ านวน๑ชุด 
๕. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและควบคุมงาน    จ านวน๑ชุด 
๖. ต้องจัดให้มีวิศวกรหรือสถาปนิกออกแบบและควบคุมงานคุณสมบัติตามที่สภาวิศวกรก าหนด 
 
กรณีก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้อ่ืนต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 
๑. ส าเนาทะเบียนของเจ้าของที่ดิน     จ านวน๑ชุด 
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน    จ านวน๑ชุด 
๓. หนังสือยินยอมให้ทาการปลูกสร้างอาคารที่ดิน    จ านวน๑ชุด 
 
กรณีที่เป็นอาคารโรงงานหรืออาคารประเภทควบคุมการใช้งานต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 
๑. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน   จ านวน๕ชุด 
๒. รายการค านวณ       จ านวน๑ชุด 
๓. สาเนารายการค านวณ       จ านวน๑ชุด 
๔. หนังสือแสดงถึงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคารกรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต 
จ านวน๑ชุด 
๕. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่

ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)     จ านวน๑ชุด 
๖. สาเนาทะเบียนบ้านสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ที่มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 
จ านวน๑ชุด 
๗. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคารพร้อมทั้งสาเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) จ านวน๑ชุด 

๘. สาเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส. ๓เลขที่/ ส.ค.๑  จ านวน๑ชุด 
๙. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ๓.   จ านวน๑ชุด 
๑๐. สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม(เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)       จ านวน๑ชุด 

 
กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทาผนังร่วมกันกับบุคคลอ่ืนมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
๑. หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยมีวิธีทาผนังรวมกัน  จ านวน 1 ชุด 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน     จ านวน 1 ชุด 
๓. ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ถือกรรมสิทธิ์        จ านวน 1 ชุด 
 
 
 
 



 
 

ค่าธรรมเนียม 
 
 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆดังนี้ 

1. ใบอนุญาตก่อสร้าง     ฉบับละ 20 บาท 
2. ใบอนุญาตดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย  ฉบับละ 10 บาท 
3. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้    ฉบับละ 20 บาท 
4. ใบรับรอง      ฉบับละ 100 บาท 
5. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง   ฉบับละ 5 บาท 
 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังนี้ 
1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้นหรือสูงไม่เกิน 12 เมตร  ต.ร.ม. ละ 0.50 บาท 
2. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้นแต่ไม่เกิน 3 ชั้น   ต.ร.ม. ละ 2.00 บาท 
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้นหรือสงูไม่เกิน 15 เมตร  ต.ร.ม. ละ 2.00 บาท 
4. อาคารสูงเกิน 3 ชั้นหรือสงูเกิน 15 เมตร  ต.ร.ม. ละ 4.00 บาท 
5..อาคารประเภทต้องมีพ้ืนรับน้าหนักตั้งแต่500 ก.ก./ตร.ม.ต.ร.ม. ละ๔.๐๐บาท 
6. ป้ายคิดตามพ้ืนที่ของป้าย    ต.ร.ม. ละ 4.00 บาท 
7. เขื่อน, ทางหรือท่อระบายน้ารั้วหรือกาแพงคิดตามความยาวเมตรละ 1.00 บาท 

 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 
 สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อโทรศัพท์๐56-877546หรือเวป
ไซต์http://www.khokmor.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.khokmor.go.th/


ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

แบบข.๑ 
ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 

เขียนที่...................................................  
วันที่..........เดือน..................พ.ศ…….......  

ข้าพเจ้า.................................................................................... เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
เป็นบุคคลธรรมดาบ้านเลขที่........ตรอก/ซอย .......................................ถนน......................................................  
หมู่ที่............ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................................  
เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................................จดทะเบียนเมื่อ.................................................  
เลขทะเบียน..............................................มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่........................ตรอก/ซอย...............................  
ถนน....................................หมู่ที่..........ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต.............................................  
จังหวัด.......................................โดยมี....................................................................ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคลผู้
ขออนุญาตอยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย........................ถนน.............................................................
หมู่ที่.......ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................................  
ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต..................................................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ๑ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารที่บ้านเลขท่ี.........ตรอก/ซอย................... 
ถนน...................................หมู่ที่.......ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต......................จังหวัด...................  
โดย............................................................................................. เป็นเจ้าของอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ /น.ส. 
๓เลขที/่ส.ค. ๑เลขที.่........................................เป็นที่ดินของ....................................................................  

ข้อ๒เป็นอาคาร 
(๑) ชนิด............................................................จ านวน.............เพ่ือใช้เป็น............................................. 

โดยมีที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถจ านวน.......................คัน 
(๒) ชนิด...........................................................จ านวน...............เพ่ือใช้เป็น..............................................  

โดยมีที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถจ านวน.......................คัน 
(๓) ชนิด............................................................จ านวน..............เพ่ือใช้เป็น.............................................. 

โดยมีที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถจ านวน.......................คัน 
ตามแผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการค านวณท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อ๓มี ..................................................เป็นผู้ควบคุมงาน...............................................เป็นผู้ออกแบบ 
และค านวณ 

ข้อ๔ก าหนดแล้วเสร็จใน......................................วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
 
 
 



ข้อ๕พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วคือ 
(๑) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนจานวน..............ชุดชุดละ...................แผ่น 
(๒) รายการค านวณหนึ่งชุดจานวน.......................แผ่น (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะอาคารพิเศษหรือ 

อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
  (๓) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)  
  (๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 

ที่ออกให้ไม่เกิน๖เดือน 
  (๕) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็น

ผู้ขออนุญาต)  
  (๖) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคารจานวน…………………ฉบับ

พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
จ านวน…….…..ฉบับ(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี )  

  (๗) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินเลขที่ /น.ส.๓เลขที ่/ส.ค.๑เลขที…่……………...จ านวน………..ฉบับ 
หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินจ านวน……………ฉบับ 

  (๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ๓จ านวน…...ฉบับ 
  (๙) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม

ของผู้ควบคุมงานจานวน…………..ฉบับ( เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี )  

  ( ๑๐ ) เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี )……………………………………………………………………………………..…………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………  
 

(ลายมือชื่อ)……………………………………………  
   (……………………………………………)  

     ผู้ขออนุญาต 
หมายเหตุ ( ๑ ) ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่า 

( ๒ ) ใส่เครื่องหมาย / ในช่องหน้าข้อความที่ถูกต้อง 
 

หมายเหตุเจ้าหน้าที่ 
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันที่…………

เดือน……….........……….พ.ศ…………………..  
ผู้ขออนุญาตได้ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต………………….…............……………เป็นเงิน……………….บาท 

และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน………………………………………………..เป็นเงิน………………บาท………สตางค ์
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน………………บาท……..สตางค ์(………………………………………..……………….. ) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที…่…………………เลขที่………………ลงวันที่………..เดือน……………………….พ.ศ……………………….  

ออกใบอนุญาตแล้วเล่มที่…………….ฉบับที…่…………ลงวันที่……เดือน………………..พ.ศ……….  
 

(ลงชื่อ)………………………………………… . 
ต าแหน่ง…………………………………………. 

 



 

งานที่ให้บริการ       การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 

    หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 

 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ   วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
โทรศัพท๐์56 - 877546    เวลา๐๘.๓๐น.– ๑๖.๓๐น. 
โทรสาร   056- 877546 
 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างตลอดจนการอ่ืนที่จาเป็นเพื่อปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

๑. บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน 
๒. ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเป็นดินตามชนิดของดินความลึกและขนาดของบ่อ

ดินหรือเป็นดินถึงเขตท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน 
๓. วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
๔. วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 
๕. หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขอ่ืนในการขุดดินหรือถมดิน 
การขุดดิน 
ผู้ใดประสงค์ทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนที่เกิน๓เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน๑๐,๐๐๐

ตารางเมตรต้องแจ้งและยื่นเอกสารการขออนุญาตกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 
การถมดิน 
ผู้ใดมีความประสงค์ทาการถมดินโดยมีความสูงขอบเนินดินเกินเกณฑ์ระดับที่ดินต่างเจ้าของที่ดิน

ข้างเคียงและมีพ้ืนที่ของดินไม่เกิน๒,๐๐๐ตารางเมตรต้องจัดให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืน 

การถมดินที่มีพ้ืนที่เกิน๒,๐๐๐ตารางเมตรนอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ าแล้วต้องแจ้งและยื่น
เอกสารการขออนุญาตกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ 

 
 
 



 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

๑. ยื่นค าขออนุญาตพร้อมเอกสาร/หลักฐาน  ใช้เวลา๒นาท ี
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่    ใช้เวลา๑ชั่วโมง 
๓. ออกใบอนุญาต     ภายใน๑๕วัน 
๔. ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต    ใช้เวลา๒นาท ี
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (แบบขถด.1)  
๒. ส าเนาบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง 
๓. ส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 .  
๔. หนังสือยินยอมให้ขุดดิน/ถมดินในที่ดิน 
๕. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผู้ทารายการค านวณ/ออกแบบ 
๖. หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบขถด.7)  
๗. แบบแปลนแผนผังบริเวณรายการประกอบแบบ 
๘. รายการค านวณความม่ันคงแข็งแรงโครงสร้าง 
๙. หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอ านาจลงนาม 
๑๐. หนังสือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนทาการแทน 
๑๑. หนังสือหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 
 

ค่าธรรมเนียม 
 
 1. ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดินฉบับละ 500 บาท 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 
 สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อโทรศัพท์๐56-877546หรือเวป
ไซต์http://www.khokmor.go.th 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.khokmor.go.th/


 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

แบบข.ถด.๑ 

ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543 

 
เขียนที่……………………………………….……….. 

วันที่.................เดือน...........................พ.ศ………...  
ข้าพเจ้า………………………………………………………………..เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 

เป็นบุคคลธรรมดาอยู่บ้านเลขที่………….ตรอก/ซอย.........................ถนน……………………….  
หมู่ที.่..............ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต……………………………….จังหวัด………………………… 

เป็นนิติบุคคลประเภท…………………………………….จดทะเบียนเมื่อ………………………………….  
เลขทะเบียน…………………………………………………………มีสานักงานตั้งอยู่เลขท่ี…………………………………………. 
ตรอก/ซอย..............................ถนน………………………………………………….หมู่ที…่…………………………………….. 
ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต……………………………………..จังหวัด………………………………………… 
โดย.......................................................................................................... ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง 
อยู่บ้านเลขท่ี…………………………….ตรอก/ซอย........................................ถนน…………………………………………. 
หมู่ที.่....................ต าบล/แขวง………………………………..อ าเภอ/เขต………………………….จังหวัด………………...  
มีความประสงค์จะทาการขุดดิน/ถมดินจึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ทาการขุดดิน/ถมดินณ……………………………………………………ตรอก/ซอย...................... 
ถนน……………………………….หมู่ที่……………ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต …………………………… 
จังหวัด..................................ในโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่/อ่ืนๆ………………………………….  
เป็นที่ดินของ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
ข้อ 2 ท าการขุดดิน/ถมดินโดยมีความลึก/ความสูงจากระดับดินเดิม.............................เมตร 
พ้ืนที่………………………ตารางเมตรเพ่ือใช้เป็น…………………………………………….โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ……………………………………………………………. ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน……………………………….เมตร 
ทิศใต้………………………………………………………………..  ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน………………………………..เมตร 
ทิศตะวันออก…………………………………………………….  ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน………………………………..เมตร 
ทิศตะวันตก……………………………………………………...  ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน………………………………..เมตร 
ตามแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
ข้อ 3 โดยมี……………………………………………เลขทะเบียน.............................เป็นผู้ควบคุมงาน 
ข้อ 4 ก าหนดแล้วเสร็จภายใน…………………วันโดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน 
วันที่……เดือน...............พ.ศ…… .และจะแล้วเสร็จวันที่……….เดือน....................พ.ศ……… 
 
 
 
 
 



 
.  
ข้อ 5 พร้อมหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วคือ 

แผนผังบริเวณที่จะทาการขุดดิน/ถมดินและแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
พร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดินและการรมดินจ านวน..........ชุดชุดละ………………แผ่น 

รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน 
และถมดินพ.ศ.2543  

ภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลอ่ืนมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน 
ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว

จ านวน………………….ฉบับ 
ส าเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ที่ตั้งสานักงานและผู้มีอ านาจลง

ชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรอง (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้งซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว

จ านวนฉบับ (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)  
หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้งสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ

ตัวแทนผู้แจ้งซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (กรณีมีการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนแจ้งแทน)  
รายการค านวณ 1 ชุดจานวน........................แผ่น 
หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณการขุดดิน/ถมดินจ านวนฉบับพร้อมทั้งส าเนาบัตรอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้วจ านวนฉบับ (กรณีที่งานมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)  

ส าเนาโฉนดที่ดินเลขที่/ น.ส.3 เลขที่/ ส.ค.1 เลขที่ .ที่จะท าการขุดดิน/ถมดินขนาดเท่าต้นฉบับจริงซึ่ง
รับรองส าเนาถูกต้องแล้วจ านวน…………………ฉบับ 

หนังสือส าเนายินยอมของเจ้าของที่ดินส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดินที่หน่วยงานซึ่งมี
อ านาจรับรองส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล
เจ้าของที่ดินซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องจ านวนฉบับ (กรณีท่ีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น)  

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จ านวน……………………ฉบับ 
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงานซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวนฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีงานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)  
เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ . 

 
 
(ลงลายมือชื่อ)……………………………………………………….ผู้แจ้ง 
(……………………………………………………. )  

 

 
หมายเหตุ (1) ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า (2) ใส่เครื่องหมายในช่อง ที่ต้องการ 


