
 

 

 

 

 

คู่มือ 

การปฏิบัตงิานและการบริการของกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

การขออนุญาตกอ่สร้างอาคาร 

ตามมาตรา 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจสอบ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 
45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม  45  วัน 

ล าดับที่  ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 
2 การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประอบการขออนุญาต 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 
3 การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วย การผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจ าท าผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอบภัยในการเดินอากาศ เขตแลอดภัย
ทางทหารฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

7 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 

4 การลงนาม/คณะกกรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร(น.1) 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

35 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 
 
 



ค่าธรรมเนียม 
 ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 

1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตาม
ความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางใหบ้ริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การขออนุญาตดดัแปลงอาคาร 

ตามมาตรา 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางปฏิบัติงาน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจสอบ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 
45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม  45  วัน 

ล าดับที่  ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสาร 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 
2 การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประอบการขออนุญาต 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 
3 การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วย การผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจ าท าผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอบภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหารฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

7 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 

4 การลงนาม/คณะกกรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร(น.1) 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

35 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 
 



 
ค่าธรรมเนียม 

 ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 

1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตาม
ความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
(หมายเหตุ : -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

2 อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือไม่เกิน 12 เมตร 
(หมายเหตุ : คิดเป็นตารางเมตรละ 0.50 บาท) 

ค่าธรรมเนียม 0.5 บาท 

3 อาคารสูงเกิน 2 ขั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร 
(หมายเหตุ : คิดเป็นตารางเมตรละ 2.00 บาท) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

4 อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร 
(หมายเหตุ : คิดเป็นตารางเมตรละ 4.00 บาท) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

5 อาคารที่มีพ้ืนรับน้ าหนักเกิน 500 กก.ต้อตารางเมตร 
(หมายเหตุ : คิดเป็นตารางเมตรละ 4.00 บาท) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

6 รั้ว ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 
(หมายเหตุ : ยาวเมตรละ 1.00 บาท) 

ค่าธรรมเนียม 1 บาท 

7 ค่าใบอนุญาต 
(หมายเหตุ : -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 

ตามมาตรา 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะรื้อถอน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราว
ละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น
ก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม  45  วัน 

ล าดับที่  ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสาร 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 
2 การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประอบการขออนุญาต 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 
3 การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วย การผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจ าท าผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอบภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหารฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

7 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 

4 การลงนาม/คณะกกรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร(น.1) 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

35 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 
 
 
 



ค่าธรรมเนียม 
 ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 

1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตาม
ความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
(หมายเหตุ : -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

2 อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือไม่เกิน 12 เมตร 
(หมายเหตุ : คิดเป็นตารางเมตรละ 0.50 บาท) 

ค่าธรรมเนียม 0.5 บาท 

3 อาคารสูงเกิน 2 ขั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร 
(หมายเหตุ : คิดเป็นตารางเมตรละ 2.00 บาท) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

4 อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร 
(หมายเหตุ : คิดเป็นตารางเมตรละ 4.00 บาท) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

5 อาคารที่มีพ้ืนรับน้ าหนักเกิน 500 กก.ต้อตารางเมตร 
(หมายเหตุ : คิดเป็นตารางเมตรละ 4.00 บาท) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

6 รั้ว ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 
(หมายเหตุ : ยาวเมตรละ 1.00 บาท) 

ค่าธรรมเนียม 1 บาท 

7 ค่าใบอนุญาต 
(หมายเหตุ : -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือแนวทางการะปฏิบัติงาน : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่ใช้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารต้องรับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้อง
ตรวจพิจารณา และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอ ให้กรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือไม่
อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนด หรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร พร้อมเอกสาร 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาต
เคลื่อนย้ายอาคาร 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาต
เคลื่อนย้ายอาคาร 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วย การผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาต
เคลื่อนย้ายอาคาร 

7 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร(น.1) 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาต
เคลื่อนย้ายอาคาร 

35 วัน กองช่าง 
องค์การบริการส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายการทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางการให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 

ตามมาตรา 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือแนวทางปฏิบัติงาน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้
บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าว เพ่ือกิจการควบคุมการใช้ และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองประเภทควบคุมการใช้
ส าหรับกิจการหนึ่ง ประสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง จะต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 25 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร พร้อมเอกสาร 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิน่ตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร 

5 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง จัดท าผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทาง
การทหาร ฯ และพรบ. จัดสรรที่ดิน 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร 

7 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 
(น.5) 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร 

12 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
 
 



 ค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การขออนุญาตดดัแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลบัรถ 

และทางเข้า – ออกของรถ 
เพื่อการอ่ืนตามมาตรา 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการ
อ่ืนตามมาตรา 34 
หน่วยงานที่ใช้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ต้องมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถ และ
ทางเข้าออกของรถตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใช้ ยินยอมให้บุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  
ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอ่ืน ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยัง
อยู่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ก็ตาม 
 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตดัดแปลง พร้อมเอกสาร 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพ่ือการอ่ืน 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการจออนุญาต 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตดัดแปลงหรือ
ให้ที่จอดรถท่ีกลับรถ และทางเข้าออกรถ เพ่ือการอ่ืน 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ   
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตดัดแปลง
หรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถ และทางเข้า – ออกทางรถ เพ่ือการอื่น 

7 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1) 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า–ออกของรถ เพ่ือการอ่ืน 

35 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุม พ.ศ.2522 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอนหรือ 

เคลื่อนย้ายอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนที่ย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตาม
มาตรา 22 ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต
จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาต และเม่ือได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม  5 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมเอกสาร 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาตว่าถึงขัน
ตอนใดและแจ้งให้ผู้ต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1) 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอต่อใบอนุญาต 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุม พ.ศ.2522 
(หมายเหตุ : )  

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
 
 
 



ช่องทางให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 กรณีได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้แจ้งชื่อไว้ หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้
ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
 ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการด าเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ก่อน
จนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะในการด าเนินการรวม 5 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสาร 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอเปลี่ยนผู้
ควบคุมงาน 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนผู้
ควบคุมงาน 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอเปลี่ยนผู้
ควบคุมงาน 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 
3 การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการด าเนินการตามใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอนใด
และแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ (น.1) 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอเปลี่ยนผู้
ควบคุมงาน 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
 
 
 



ช่องทางให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอใบรับรองการก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

ตามมาตรา 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารมาตรา 32 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตาม
มาตรา 46 ทวิ ได้กระท าการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือก าหนดการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ท าการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 46 ทวิ แล้ว 
ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งตามมาตรา 46 ทวิ เพ่ือให้มีการใช้อาคารนั้นตามท่ีได้รับ
ใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 46 ทวิ ได้ 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 15 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้ง และเสียค่าธรรมเนียม 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอใบรับรองการ
ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอใบรับรองการ
ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

7 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และพิจารณา
ออกใบรับรอง อ.6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบ น.1 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอใบรับรองการ
ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

7 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
 
 
 
 
 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งก่อสร้างอาคาร 
ตามมาตรา 46 ทว ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 46 ทวิ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นตามมาตรา 46 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ได้ข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 46 ทวิ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ออกใบแจ้งตามมาตรา 46 ทวิ หรือนับตั้งแต่วันที่เริ่มการ
ก่อสร้างอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบ
แปลนรายการประกอบแนบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 46 ทวิ ไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 46 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบแจ้ง 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 
 

การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผน
ที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทาง
การทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร 

7 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4 การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้ง
ทราบ 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร 

35 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การแจ้งดัดแปลงอาคาร 

ตามมาตรา 46 ทว ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 46 ทวิ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นตามมาตรา 46 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ได้ข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 46 ทวิ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ออกใบแจ้งตามมาตรา 46 ทวิ หรือนับตั้งแต่วันที่เริ่มการ
ก่อสร้างอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบ
แปลนรายการประกอบแนบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 46 ทวิ ไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 46 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
ดัดแปลงอาคาร 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบแจ้ง 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
ดัดแปลงอาคาร 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทาง
การทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
ดัดแปลงอาคาร 

7 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4 การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้ง
ทราบ 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก
ดัดแปลงอาคาร 

35 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร 
ตามมาตรา 46 ทว ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 46 ทวิ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นตามมาตรา 46 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ได้ข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 46 ทวิ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งดงักล่าว และภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ออกใบแจ้งตามมาตรา 46 ทวิ หรือนับตั้งแต่วันที่เริ่มการ
ก่อสร้างอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบ
แปลนรายการประกอบแนบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 46 ทวิ ไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 46 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
เคลื่อนย้ายอาคาร 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบแจ้ง 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
เคลื่อนย้ายอาคาร 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทาง
การทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
เคลื่อนย้ายอาคาร 

7 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4 การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้ง
ทราบ 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก
เคลื่อนย้ายอาคาร 

35 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การแจ้งรื้อถอนอาคาร 
ตามมาตรา 46 ทว ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 46 ทวิ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นตามมาตรา 46 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ได้ข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 46 ทวิ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ออกใบแจ้งตามมาตรา 46 ทวิ หรือนับตั้งแต่วันที่เริ่มการ
ก่อสร้างอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบ
แปลนรายการประกอบแนบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 46 ทวิ ไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 46 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 15 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการรื้อถอน
อาคาร 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบแจ้ง 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการรื้อถอน
อาคาร 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณารับรองการ
แจ้งและหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
เคลื่อนย้ายอาคาร 

12 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
 
 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งขุดดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 
 1.1 การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ท่ีพระราชบัญญัติการขุดและถมดินใช้
บังคับ ได้แก่ 
  1) เทศบาล 
  2) กรุงเทพมหานคร 
  3) เมืองพัทยา 
  4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
  7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน (ใช้กับกรณี
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
 1.2 การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์
จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมี
ความลึกหรือพ้ืนที่ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่
เป็นการกระท าท่ีจัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหนักฐานการแจ้งภายใน  
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 
7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอ้นสิ้นผล กรณีผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 7 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการขุดดิน 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกต้อง) 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการขุดดิน 

5 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การงลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการขุดดิน 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
1 ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

(หมายเหตุ : ) 
ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งถมดนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 
 1.1 การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ท่ีพระราชบัญญัติการขุดและถมดินใช้
บังคับ ได้แก่ 
  1) เทศบาล 
  2) กรุงเทพมหานคร 
  3) เมืองพัทยา 
  4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
  7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน (ใช้กับกรณี
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
 1.2 การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์
จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมี
ความลึกหรือพ้ืนที่ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่
เป็นการกระท าท่ีจัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหนักฐานการแจ้งภายใน  
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 
7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอ้นสิ้นผล กรณีผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 7 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการถมดิน 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกต้อง) 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการถมดิน 

5 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การงลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการถมดิน 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
1 ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

(หมายเหตุ : ) 
ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน 
จ าพวกที ่2 

 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การแจ้งเริ่มประกอบกิจกรรมโรงงานจ าพวกที่ 2 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อน (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1)   เป็นผู้ประกอบกิจกรรมโรงงานจ าพวกที่ 2 ตามบัญชีกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 
 2)   เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 
 3)   มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง 
 4)  ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไป
ตามท่ีก าหนดภายในกฎหมายฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติติโรงงาน พ.ศ.2535 และไม่ขัด
กฎหมายอื่นที่ก าหนดห้ามตั้งโรงงานจ าพวกที่ 2  

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 7 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 ยื่นใบแจ้ง (แบบ ร.ง.1) พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหนักฐานประกอบ 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

2 ชั่วโมง กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
กรณีท่ี 1 สามารถรับแจ้งได้ พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับใบแจ้งและ
พิจารณาว่าเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 2 แล้วด าเนินการออกใบรับแจ้ง (ร.ง.2) 
กรณีท่ี 2 ไม่สามารถรับแจ้งได้ให้จัดท าหนังสือไม่รับแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

3 ช่ัวโมง กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การงลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
กรณีท่ี 1 สามารถรับแจ้งได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบรับแจ้ง
ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 (ร.ง.2) และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
รายปีก่อนส่งมอบใบรับแจ้งให้ผู้ประกอบการ 
กรณีท่ี 2 ไม่สามารถรับแจ้งได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามหนังสือไม่
รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2และแจ้งผลการพิจารณา 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

2 ช่ัวโมง กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
 
 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1 ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 150 บาท 

2 ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 300 บาท 

3 ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 450 บาท 

4 ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 900 บาท 

5 ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

6 ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 2,100 บาท 

7 ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 2,700 บาท 

8 ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 3,600 บาท 

9 ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท 

10 ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 5,400 บาท 

11 ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 6,600 บาท 

12 ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 7,800 บาท 

13 ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 9,000 บาท 

14 ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 10,500 บาท 

15 ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 12,000บาท 

16 ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 13,500 บาท 

17 ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท 

18 ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 16,500 บาท 

 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
19 ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป 

(หมายเหตุ : ) 
ค่าธรรมเนียม 18,000 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุด 
ด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึง่ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1)   เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 และจ าพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
และเป็นการแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลักจากแจ้งหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 
 2)   เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม 
 3 )   มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบ พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
หมายเหตุ : หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม , 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กรุงเทพมหานคร , เมืองพัทยาและ
เทศบาล แล้วแต่พ้ืนที่ 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
1) กรณีโรงงานจ าพวกท่ี2 
-พนักงานเจ้าหน้าที่รับแจ้งและมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
2) กรณีโรงงานจ าพวกท่ี 3 
-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความพร้อมในการ
ประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. พ.ศ.2535 
หากพบว่าไม่ถูกต้องจะมีค าสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว จะมีค าสั่งเป็นหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน 
หมายเหตุ : หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม , 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กรุงเทพมหานคร , เมืองพัทยาและ
เทศบาล แล้วแต่พ้ืนที่ 

22 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การงลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงนามในหนังสือแจ้งผลหรือหนังสืออนุญาตให้
ประกอบกิจการโรงงาน และแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา (กรณีที่เป็น
โรงงานที่ตั้งในเขตกรุงเทพ) 
(หมายเหตุ : ) 

7 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
 
 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1 ไม่ใช้เครื่องจักร 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 150 บาท 

2 ตั้งแต่ 0 แรงม้า แต่ไม่ถึง 5 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 150 บาท 

3 ตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่ไม่ถึง 20 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 300 บาท 

4 ตั้งแต่ 20 แรงม้า แต่ไม่ถึง 50 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 450 บาท 

5 ตั้งแต่ 50 แรงม้า แต่ไม่ถึง 100 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 900 บาท 

6 ตั้งแต่ 100 แรงม้า แต่ไม่ถึง 200 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

7 ตั้งแต่ 200 แรงม้า แต่ไม่ถึง 300 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 2,100 บาท 

8 ตั้งแต่ 300 แรงม้า แต่ไม่ถึง 400 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 2,700 บาท 

9 ตั้งแต่ 400 แรงม้า แต่ไม่ถึง 500 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 3,600 บาท 

10 ตั้งแต่ 500 แรงม้า แต่ไม่ถึง 600 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท 

11 ตั้งแต่ 600 แรงม้า แต่ไม่ถึง 700 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 5,400 บาท 

12 ตั้งแต่ 700 แรงม้า แต่ไม่ถึง 800 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 6,600 บาท 

13 ตั้งแต่ 800 แรงม้า แต่ไม่ถึง 900 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 7,800 บาท 

14 ตั้งแต่ 900 แรงม้า แต่ไม่ถึง 1,000 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 9,000 บาท 

15 ตั้งแต่ 1,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 2,000 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 10,500 บาท 

16 ตั้งแต่ 2,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 3,000 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 12,000 บาท 

17 ตั้งแต่ 3,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 4,000 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 13,500 บาท 

18 ตั้งแต่ 4,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 5,000 แรงม้า 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท 

 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
19 ตั้งแต่ 5,000 แรงม้า แต่ไม่ถึง 6,000 แรงม้า 

(หมายเหตุ : ) 
ค่าธรรมเนียม 16,500 บาท 

20 ตั้งแต่ 6,000 แรงม้าข้ึนไป 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 18,000 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งหยุดด าเนินงานติดต่อกัน 
เกินกว่าหนึ่งป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การแจ้งหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1)   เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 และจ าพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
และเป็นการแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลักจากแจ้งหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 
 2)   เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม 
 3 )   มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบ 
หมายเหตุ : สามารถยื่นเอกสารได้ ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม , องค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น , กรุงเทพมหานคร , 
เมืองพัทยาและเทศบาล 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาระยะเวลาการแจ้ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติรงงาน พ.ศ.2535 และจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ประกอบกิจการโรงงาน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลง ใน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ล าดับที่ 7 
หมายเหตุ : สามารถยื่นเอกสารได้ ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม , องค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น , กรุงเทพมหานคร , 
เมืองพัทยาและเทศบาล 

22วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การงลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบอนุญาตฯ ล าดับที่ 7 และผู้อ านวยการ
ส านัก ลงนามหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการโรงงาน และแจ้งผู้ขอทราบ
ผลการพิจารณา (กรณีเป็นโรงงานที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ) 
หมายเหตุ : สามารถยื่นเอกสารได้ ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม , องค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น , กรุงเทพมหานคร , 
เมืองพัทยาและเทศบาล 

7 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
 
 
 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
สถานบีริการน้ ามนั 

(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอใบอนุญาต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่ง
รับค าขอรับใบอนุญาต) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1)  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะที่ 2 และ จ ลักษณะที่ 2 
ต้องยื่นขออนุญาตและต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน้ ามันได้ ซึ่ง 
  - สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก 
ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีติดเขตทางหลวง หรอืถนนสาธารณะ ด้านท่ีใชเ้ป็นทางเข้าและทางออกส าหรบัยานพาหนะท่ีมี
ความกว้างของถนน ไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับ
ยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 10 เมตร และเก็บน้ าไว้ในถังเก็บน้ ามันใต้ดิน 
  - สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่ใช้บริการแก่ยานพาหนะทางบก 
ซ่ึงตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ติดกับเขตถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะ ที่มีความกว้าง
ของถนนน้อยกว่า 12 เมตร หรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มี
ความกว้างของถนนน้อยกว่า 10 เมตร และเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันใต้พ้ืนดิน 
  - สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ค ลักษณะที่ 2 หมายถึงสถานีที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก 
ที่เก็บน้ ามันที่ปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึ้นไป ไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน และจะเก็บน้ ามันที่มีปริมาณไม่เกิน 
5,000 ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ ามันใต้พ้ืนดิน การเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน ให้เก็บได้เฉพาะน้ ามันชนิด
ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 
  สถานบริการน้ ามัน ประเภท จ ลักษณะที่ 2  หมายถึง สถานีบริการน้ ามันที่เก็บน้ ามันที่มี
ปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึ้นไป ไว้มนถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน ถังเก็บน้ ามันใต้พ้ืนดิน หรือถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้ง
ภายในโป๊ะเหล็ก เพ่ือให้บริการแก่เรือ การเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้งภายใน
โป๊ะเหล็ก ให้เก็บได้เฉพาะน้ ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 
 2) ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 
 3) แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค านวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552 
 

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ รับค าขอ และตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่งเรื่อง
ให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
(หมายเหตุ : )  

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น 
- แผนผังโดยสังเขป 
- แผนผังบริเวณ 
- แบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อ
น้ ามัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ าปนเปื้อนน้ ามัน 
ระบบอุปกรณ์นิรภัย 
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
- สิ่งปลูกสร้างอ่ืน แล้วแต่กรณี 
- รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง 
(หมายเหตุ : ) 

42 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การงลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
(หมายเหตุ : ) 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
1 ไม่มี 

(หมายเหตุ : ) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
สถานบีริการน้ ามนั 

(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1) การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ด าเนินการ
ก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถูกต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก าหนด มีผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
 2)   ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ก าหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 
 3)   การก่อสร้าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวง
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ รับหนังสือหรือค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
 (หมายเหตุ : )  

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า       
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ  
 (หมายเหตุ : ) 

27 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การงลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ : ) 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

2 ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ ามัน เป็นไปตามข้อ 62 
ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลง พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบ 
กิจการสถานบีริการน้ ามัน 

(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออก
ค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1)   ผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการให้แตกต่าง
ไปจากที่ได้รับอนุญาต ต้องยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบ ธพ.น.4 
 2)   ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 
 3)   แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค านวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ รับค าขอ และตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่งเรื่อง
ให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
(หมายเหตุ : )  

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น 
- แผนผังโดยสังเขป 
- แผนผังบริเวณ 
- แบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อ
น้ ามัน ระบบท่อดับเพลิง ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ าปนเปื้อนน้ ามัน 
ระบบอุปกรณ์นิรภัย 
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
- สิ่งปลูกสร้างอ่ืน แล้วแต่กรณี 
- รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง 
(หมายเหตุ : ) 

42 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
 
 
 



ล าดับ ขั้นคอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3 การงลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
(หมายเหตุ : ) 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
1 ไม่มี 

(หมายเหตุ : ) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบ 
กิจการสถานบีริการน้ ามัน 
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1)  การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ด าเนินการ
ก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถูกต้องตรงตามท่ีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก าหนด มีผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
 2)   ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ก าหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 
 3)   การก่อสร้าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัย ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวง
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ รับหนังสือหรือค าขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ ามัน ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า       
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ  
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

27 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การงลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

2 หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ ามันเพิ่มเติมจากท่ีได้รับอนุญาตอยู่ก่อน
เดิม จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ ามันใน
ส่วนที่เพ่ิมเติมด้วย เป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลง พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การต้ออายุใบอนุญาตประกอบ 

กิจการสถานบีริการน้ ามัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น การต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอตาม
แบบ ธพ.น.3 พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนภายใน 60 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 45 - 75 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ รับค าขอ และตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่งเรื่อง
ให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
(หมายเหตุ : )  

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบความ
ปลอดภัยเอกสารหลักฐานประกอบ โดยมีระยะเวลาพิจารณา ดังนี้ 
- กรณียื่นเรื่องในเดือนพฤศจิกายน ใช้ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน 
- กรณียื่นเรื่องในเดือนธันวาคม ใช้ระยะเวลาพิจารณา 72 วัน 
(หมายเหตุ : ) 

42 - 72 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การงลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ : ) 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
ค่าธรรมเนียม 

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

(หมายเหตุ : ) 
ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

2 ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ ามัน เป็นไปตามข้อ 62 
ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลง พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 



ช่องทางให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบ 
กิจการสถานบีริการน้ ามัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 หากใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ตามแบบ ธพ.น.6 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลาย
ดังกล่าว 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ รับค าขอ และตรวจสอบความควบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

27 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การงลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
1 ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 

(หมายเหตุ : ) 
ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 



 
 
 
 
 
 
 

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ 
สถานบีริการน้ ามนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามัน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่น ให้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาต
ตามแบบ ธพ.น.5 พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 30 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ รับค าขอ และตรวจสอบความควบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่งเรื่องให้ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

27 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การงลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
ค่าธรรมเนียม 

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

(หมายเหตุ : ) 
ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 



 

 
 
 
 
 
 
 

การออกใบแจ้งการประกอบกจิการ 
สถานบีริการน้ ามนั 

(ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การออกใบแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ 
ลักษณะ ที่ 1) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1)   ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันประเภท ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1 
ต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน จึงเก็บน้ ามันได้ ซึ่ง 
 - สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ค ลักษณะที่1 ได้แก่ สถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก 
ที่เก็บน้ ามันที่มีปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน และจะเก็บน้ ามันไวในถังน้ ามันรวมกัน 
ไม่เกิน 2 ถัง โดยการเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดิน ให้เก็บได้เฉพาะน้ ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือไวไฟ
น้อยเท่านั้น 
 - สถานีบริการน้ ามัน ประเภท ง ได้แก่ สถานีบริการน้ ามันที่เก็บน้ ามันชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟ
น้อย ไว้ในถังน้ ามันโดยการเก็บน้ ามันไว้ในถังน้ ามัน ให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ 2 ถัง 
 - สถานีบริการน้ ามัน ประเภท จ ลักษณะที่ 1 ได้แก่ สถานีน้ ามันที่เก็บน้ ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิด
ไวไฟน้อยที่มีปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ าเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กเพ่ือ
ให้บริการแก่เรือ โดยการเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก ให้เก็บ
ได้เฉพาะน้ ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 
 2)   ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 
 3)   แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค านวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 1 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่ก าหนด 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

6 ชั่วโมง กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงในใบรับแจ้ง 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

1 ช่ัวโมง กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การออกใบรับแจง้การประกอบ 
กิจการสถานที่เกบ็รักษาน้ ามัน 

ลักษณะที่สอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สอง 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1) ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สอง ต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน
จึงเก็บน้ ามันได้ ซึ่งสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานที่เก็บน้ ามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลาย
ชนิด ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สถานที่เก็บน้ ามัน ชนิดไวไฟมาก ที่มีปริมาณเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร 
  (ข) สถานที่เก็บน้ ามัน ชนิดไวไฟปานกลาง ที่มีปริมาณเกิน 227 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร 
  (ค) สถานที่เก็บน้ ามัน ชนิดไวไฟน้อย ที่มีปริมาณเกิน 454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร 
 2) ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคูณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น 
 3) แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการค านวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บ
รักษาน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2551 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 1 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่ก าหนด 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

6 ชั่วโมง กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
ลงนามในใบรับแจ้ง 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

1 ชั่วโมง กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
1 ไม่มีค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ : ) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
 
 



ช่องทางให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบถังครบวาระ ระยะท่ี 1 :  
ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1 : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1) ถังเก็บน้ ามัน ถ้าขนส่งน้ ามัน ระบบท่อและอุปกรณ์ระบบควบคุมไอน้ ามันที่ได้มีการใช้งานแล้ว ต้อง
ได้รับการทดสอบและตรวจสอบครบวาระ โดยให้ด าเนินการตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
  - คลังน้ ามัน ทดสอบครบวาระทุก 15 ปี 
  - คลังน้ ามัน ทดสอบระบบควบคุมไอน้ ามันทุก 2 ปี (ในเฉพาะพ้ืนที่ตามกฎหมายก าหนด) 
  - สถานที่เก็บรักษาน้ ามันและสถานีบริการน้ ามันทดสอบครบวาระทุก 10 ปี 
  - สถานที่เก็บรักษาน้ ามันและสถานีบริการน้ ามัน ทดสอบระบบควบคุมไอน้ ามันทุก 2 ปี 
(ในเฉพาะพ้ืนที่ตามกฎหมายก าหนด) 
 2) ผู้ประกอบกิจการที่จะจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับแจ้งหรือผู้อนุญาต
ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ 
 3)  ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดคุฯสมบัติของผู้ทดสอบ และตรวจสอบ
น้ ามันและผู้ปฏิบัติงานเกีย่วกับการทดสอบและตรวจสอบน้ ามันและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบ
และตรวจสอบน้ ามัน พ.ศ.2556 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 25 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าน้าที่ รับหนังสือและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจพิจารณา
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณาตรวจแผนการปฏิบัติงานในการทดสอบ 
และลงบันทึกนัดวันทดสอบร่วมกับผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

22 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การลงนาม/คณะกรรมาการมีมติ 
แจ้งรับทราบแผนการทดสอบและตรวจสอบ 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ : ) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

การทดสอบถังครบวาระ ระยะท่ี 2 :  
ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การทดสอบถังน้ ามันครบวาระ ระยะท่ี 2 : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและ
ตรวจสอบ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบให้ผู้รับแจ้งหรือผู้อนุญาตภายใน  
15 วัน ท าการนับตั้งแต่วันที่ท าการทดสอบและตรวจสอบเสร็จสิ้น 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่ก าหนด 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

2 การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาผลการทดสอบและตรวจสอบ 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

22 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

3 การลงนาม/คณะกรรมาการมีมติ 
ลงนามในหนังสือเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยม้า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
1 ไม่มีค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ : ) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
หมู่ 11 ต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
โทร. 054-649088 ต่อ 16 
หมายเหตุ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 



 


