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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจัดเก็บค่ำตอบแทนกำรขออนุญำตกำรใช้ประโยชน์จำกท่ีดินของรัฐ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัดสรุินทร์ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การจัดเก็บค่าตอบแทนการขออนุญาตการใช้ประโยชนจ์ากที่ดินของรัฐ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัต ิ  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) ข้อบัญญัติ องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง เรื่อง การจัดเกบ็ค่าตอบแทนการขออนุญาตการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ของรัฐ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่ได้ก าหนด  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การจดัเก็บค่าตอบแทนการขออนุญาตการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ของรัฐ 14/09/2558 13:41  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท.์ 0 4455 
8859/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายทีดิน และให้ผูร้ับ
การอนุญาตต้องยื่นใบอนญุาตพรอ้มรบัช าระค่าตอบแทน ต่อพนักงานจัดเกบ็รายได้ขององค์การบรหิารส่วนต าบล ณ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนับแต่วันที่่ข้อบัญญัติ
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2557 บังคับใช้ 
ในกรณีที่ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต มีก าหนดเวลาเกินกว่าหนึ่งปี ให้เสียค่าตอบแทนส าหรบัปีต่อไปภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ครบรอบปทีี่ได้รบัอนุญาต 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นความประสงค์พร้อม
เอกสาร 
 

1 วัน องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

14. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

3) 

ส าเนาหนงัสือ
อนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ของรัฐเป็นการ
ช่ัวคราวฯ 

- 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรบัยื่นเพิม่เติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ 

 ค่ำธรรมเนียม 15 บาท 
หมำยเหตุ -   
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง จงัหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท.์ 0 

4455 8859 
หมายเหตุ - 

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

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันท่ีพิมพ์ 14/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 

อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสรุินทร์ 
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


