


 

 
 

   ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๘  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗    
ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี)ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ 
และให้น าคู่มือส าหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่นค าขอ และเผยแพร่ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

   องค์การบริหารส่วนต าบลควร  จึงได้จัดท าคู่มือเล่มนี้เพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลควร  ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละ
ประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควร              
ได้  ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๙  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือเล่มนี้เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและผู้บริการต่อไป 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลควร 
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การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
ที่มา/ความเป็นมา  

สืบเนื่องจากในปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ  
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติการอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต  
ด าเนินการต่าง ๆ กับส่วนราชการแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา
เอกสาร และหลักฐานที่จ าเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน 
อันเป็นการ สร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ ในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
การอ านวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหัวหน้า           
คณะรักษาความสงบแห่ง ชาติจึงได้ใช้อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๓               
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ ๒๕/
๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติ
เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรีได้น าร่างพระ ราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือทรงลง
พระปรมาภิไธย 

 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ และมีการ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ จะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป          
โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ วรรค หนึ่ง ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การ
กระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือ ส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ  และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วยตอเองก็ได้ คู่มือส าหรับประชาชน พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ มาตรา ๗ วรรคสอง คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้            
ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่นค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเมื่อประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดส าเนาให้โดย จะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ในกรณีเช่นนั้น ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนด้วย มาตรา ๗ วรรคสาม ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการตรวจสอบขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลา            
ที่ก าหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้
เหมาะสมโดยเร็ว และ มาตรา ๑๗ ของพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ได้บัญญัติ ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน                   
ราชกิจจานุเบกษา (ประกาศเมื่อ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘)  

 



วัตถุประสงค์ของคู่มือส าหรับประชาชน  
การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
๑) เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง  

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด 
 ๒) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน

เกี่ยว กับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือ หลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ  

๓) เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
๔) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ของประเทศ 
 ๕) เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  “ค าจัดความ” ของคู่มือส าหรับ

ประชาชน “การบริการประชาชน” หมายถึง การด าเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้ว
เสร็จตาม ค าขอ การยื่นค าขอนี้เป็นการยื่นค าขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดให้ ผู้รับบริการต้องยื่นค าขอก่อนด าเนินการใด ได้แก่ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติการจด
ทะเบียน การ ขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร คู่มือส าหรับประชาชน พ.ร.บ.
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ส านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หน่วยงานของรัฐ  

“หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การ มหาชน และหน่วยงานรูปแบบใหม่ ได้แก่ 

 ๑) องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นต้น  

๒) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล (เครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ)  
๓) หน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐหรือเป็นเครื่องมือของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ ได้แก่ สภาวิชาชีพ สถาบัน  

ภายใต้มูลนิธิซึ่งอยู่ในก ากับหรือเป็นเครื่องมือของส่วนราชการ นิติบุคคลเฉพาะกิจ  แนวคิด/หลักการ ในการ
จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน แนวคิดและหลักการของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้น าหลักการของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลัก การส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของหน่วย ภาครัฐ การ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะ เวลาให้ประชาชนทราบ  

เพ่ือเป้าหมายอันเป็นหัวใจส าคัญ คือ การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ความหมายของ                 
คู่มือส าหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของ
รัฐว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน ขอบเขตของคู่มือส าหรับประชาชน หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาต จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะด าเนินการใด ๆ ต้องจัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชน พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 



 

หน่วยงานและความรับผิดชอบ 
      ส านักงานปลัด  

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  และราชการที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและ 
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ 
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 กองคลัง  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย   การรับ  การน าส่งเงิน    การเก็บรักษาเงินและ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ 
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับ การจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอ่ืนๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน
ประจ าปี งานเกีย่วกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

      กองช่าง  
 มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ    ออกแบบ    การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศว

กรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การ บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ย วกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

    ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลอัน

ได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา งานบริหาร
จัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนการจัดการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
การจัดกิจ กรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการ
จัด การศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย  

 



 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรช ำระภำษีบ ำรุงท้องท่ี 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ. ๒๕๐๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัภิาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 13/09/2558 20:49  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร เลขที ่100 หมู่ที ่2 ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 054-
449-088 เบอร์โทรศพัท์/โทรสาร/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ให้เป็นไปตามแหง่พระราชบญัญตัภิาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 
 
 
 



 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีฯ กรอก
แบบเพ่ือย่ืนแบบช าระภาษี 
 

2 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองและตรวจ
เอกสารหลกัฐาน 
 

1 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับช าระคา่ภาษี 
พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 
 

2 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 5 นาที 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
 
 



 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ให้เป็นไปตำมแห่งพระรำชบัญญัตภิำษีบ ำรุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (ใหเ้ป็นไปตามแห่งพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งที ่พ.ศ. ๒๕๐๘)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าแนะน า การช าระภาษี 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดนิ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 1. พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 24/08/2558 16:47  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 56140 เบอร์โทรศพัท์ 054-449-
088/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

12.หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและท่ีดนิพ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษี
โรงเรือนและท่ีดนิจากทรัพย์สินท่ีเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอยา่งอ่ืนๆและท่ีดนิท่ีใช้ตอ่เน่ืองกบัโรงเรือนหรือสิ่งปลกู
สร้างอยา่งอ่ืนนัน้โดยมีหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขดงันี ้
1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพทัยา) ประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนและ              
วิธีการช าระภาษี 



 
 

 

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 
4. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทนัทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมินกรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีเกิน
เวลาท่ีก าหนดจะต้องช าระเงินเพิ่มตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
7. กรณีท่ีผู้ รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 15 วนันบั
แตไ่ด้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถ่ินชีข้าดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีเจ้าของ
ทรัพย์สินย่ืนอทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้
ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้
ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ
หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
12. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีฯ กรอก
แบบเพ่ือย่ืนแบบช าระภาษี 
 

2 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเรืองและ
ตรวจสอบเอกสารให้ถกูต้อง 
 

1 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ี รับช าระคา่ภาษี 
พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 
 

2 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 

- 



 
 

 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

13. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

15. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
 

 



 
 

 

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การรับช าระภาษีป้าย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2534 กฎกระทรวงฉบบัที ่2 
(พ.ศ. 2535) ฉบบัที่ 4  (พ.ศ. 2535) ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2535 และฉบบัที่ 8  ออกตามความในพระราชบญัญติัภาษี
ป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดใหเ้จ้าของป้ายทีแ่สดงชื่อ ยีห่อ้  หรือเคร่ืองหมายทีใ่ช้ในการประกอบกิจการอืน่เพือ่หา
รายได ้ ไม่ว่าจะไดแ้สดงหรือโฆษณาไวที้ว่ตัถใุดๆ ดว้ยอกัษร ภาร หรือ เคร่ืองหมาย ที่เขียน แกะสลกั จารึก 
หรือท าใหป้รากฎดว้ยวิธีอื่น  ตอ้งยืน่แบบเสียภาษี 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การรับช าระภาษีป้าย 24/08/2558 17:04  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 56140  เบอร์โทรศพัท์/แฟ็กซ์ 054-
449088 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ – 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนญุาต 



 
 

 

 ตามพระราชบญัญตัภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษีป้าย
แสดงช่ือย่ีห้อหรือเคร่ืองหมายท่ีใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน
เพ่ือหารายได้โดยมีหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขดงันี ้
1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นต าบล) ประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
3. เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
5. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทนัทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน 15 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษีและเงิน
เพิ่ม 
7. กรณีท่ีผู้ รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 30 วนันบั
แตไ่ด้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินชีข้าดและแจ้งให้ผู้ เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับอทุธรณ์ตามพระราชบญัญตัภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
11. หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 
10 แหง่พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีฯ กรอก
แบบเพ่ือย่ืนแบบช าระภาษี 
 

2 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 



 
 

 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองและ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
 

1 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีรับช าระคา่ภาษี 
พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 
 

2 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 
 
 



 
 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: งำนบริกำรจดทะเบียนพำณิชย์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: งานบริการจดทะเบียนพาณิชย์ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] งานบริการจดทะเบียนพาณิชย์ 12/09/2558 12:08  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร เลขที ่100 หมู่ที ่2 ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
561401 เบอร์โทรศพัท์/โทรสาร 054-449-088/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
กรมพฒันาธุรกิจการค้าได้ถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบญัญตัิทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ 
ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัว่ประเทศ ตัง้แตเ่ดือน มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยให้องค์การ่บริหารส่วนต าบลรับ
จดทะเบียนในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ประกอบการในการย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ 



 

 

ประหยดัเวลา ประหยดัคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง และผู้ประกอบการสามารถน าหลกัฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ไปใช้
การท าธุรกรรมได้องค์การบริหารสว่นต าบลควร ได้เปิดให้บริการแก่ ผู้ประกอบพาณิชยกิจ โดยสามารถมาจดทะเบียน
พาณิชย์ได้ ณ องค์การบริหารสว่นต าบลควร ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการพาณิชย์ย่ืน
ค าขอ และกรอกข้อมลู 
(แบบ ท.พ.) 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพาณิชย์
พิจารณาค าขอและจด
ทะเบียนพาณิชย์ 
 

10 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

ช าระคา่ธรรมเนียมและรับ
ใบทะเบียนพาณิชย์ 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
 
 
 



 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 
แบบค ำขอจด
ทะเบียนพำณิชย์ 
(แบบ ทพ.) 

- 0 1 ฉบบั - 

4) 

กรณี
ผู้ประกอบกำร
มิได้เป็นเจ้ำบ้ำน 
ต้องแนบบ
เอกสำรเพิ่มเตมิ 
ดงันี ้

- 0 0 ฉบบั - 

5) 
1.หนงัสือให้
ควำมยินยอมใช้
สถำนท่ี 

- 1 1 ฉบบั - 

6) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนหลงัท่ี
ประกอบกำร
พำณิชย์กิจ 

- 0 1 ฉบบั - 

7) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน
เจ้ำของสถำนท่ี 

- 0 1 ฉบบั - 

8) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนเจ้ำของ
สถำนท่ี 

- 0 1 ฉบบั - 



 

 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

9) 

กรณี มอบ
อ ำนำจ ต้องแนบ
เอกสำรเพิ่มเตมิ
ดงันี ้

- 0 0 ฉบบั - 

10) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจพร้อมติด
อำกรแสตมป์ 10 
บำท 

- 1 0 ฉบบั - 

11) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
มอบอ ำนำจและ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

- 0 1 ฉบบั - 

12) 

กรณีประกอบ
พำณิชย์ ขำย 
หรือให้เชำ่ แผน่
ซีดี แถบบนัทกึ 
วีดทิศัน์ แผนวีดิ
ทศัน์ ดีวีดี หรือ
แผน่วีดทิศัน์
ระบบดจิิทลั 
เฉพำะท่ีเก่ียวกบั
กำรบนัเทิง ต้องมี
ส ำเนำหนงัสือ 
อนญุำต หรือ 
หนงัสือรับรองให้
เป็นผู้จ ำหนำ่ย
หรือให้เชำ่ จำก
เจ้ำของลิขสิทธ์ิ 

- 0 1 ฉบบั - 



 

 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

13) 

กรณีจดทะเบียน
พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ต้องมีแบบฟอร์ม
เอกสำรแนบท้ำย 
แบบ ทพ. 

- 0 0 ฉบบั - 

14) 
1.แบบค ำขอจด
ทะเบียนพำณิชย์ 

- 0 1 ฉบบั - 

15) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

16) 
ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

17) 

กรณี
เปล่ียนแปลง
แก้ไขท่ีตัง้
ส ำนกังำนแหง่
ใหม ่ต้องแนบ
เอกสำรเพิ่มเตมิ
ดงันี ้

- 0 0 ฉบบั - 

18) 
หนงัสือให้ควำม
ยินยอมใช้
สถำนท่ี 

- 1 0 ฉบบั - 

19) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนหลงัท่ี
ประกอบพำณิชย์ 

- 0 1 ฉบบั - 

20) ส ำเนำสญัญำเชำ่ - 0 1 ฉบบั - 

21) 
ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั

- 0 1 ฉบบั - 



 

 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประชำชน
เจ้ำของสถำนท่ี 

22) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนเจ้ำของ
สถำนท่ี 

- 0 1 ฉบบั - 

23) 
กรณีมอบอ ำนำจ 
ต้องแนบเอกสำร
เพิ่มเตมิ ดงันี ้

- 0 0 ฉบบั - 

24) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจพร้อมติด
อำกรแสตมป์ 10 
บำท 

- 1 0 ฉบบั - 

25) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
มอบอ ำนำจและ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

- 0 1 ฉบบั - 

26) 
ใบท่ะเบียน
พำณิชย์ (แบบ 
พค.0403) 

- 1 0 ฉบบั - 

27) 
กรณี จดทะเบียน
พำณิชย์ (เลิก) 
เอกสำรได้แก่ 

- 0 0 ฉบบั - 

28) 
แบบค ำขอจด
ทะเบียนพำณิชย์ 
(แบบ ทพ.) 

- 1 0 ฉบบั - 

29) 
ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 



 

 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

30) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

31) 
ใบทะเบียน 
(แบบ พค.0403) 

- 1 0 ฉบบั - 

32) 

กรณี
ผู้ประกอบกำร
พำณิชย์ถึงแก่
กรรม หลกัฐำน
ดงันี ้

- 0 0 ฉบบั - 

33) 
ส ำเนำใบมรณ
บตัร 

- 0 1 ฉบบั - 

34) 
ส ำเนำหลกัฐำน
แสดงควำมเป็น
ทำยำท 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) 1. ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์  

 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

2) 2. ค่ำธรรมเนียมกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร  
 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
หมำยเหตุ -   
 



 

 

3) 3. ค่ำธรรมเนียมกำรเลิกประกอบพำณิชย์กิจ  
 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

4) 4. ค่ำธรรมเนียมกำรขอให้ออกใบแทน เรียกเก็บ  
 ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

5) 5. ค่ำธรรมเนียมกำรขอตรวจดูเอกสำรเก่ียวกับกำรจดทะเบียนพำณิชย์ของผู้ประกอบพำณิชย์กิจ
รำยหน่ึง       
 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
หมำยเหตุ -   

6) 6. ค่ำธรรมเนียมกำรคัดส ำเนำและรับรองส ำเนำเอกสำรเก่ียวกับกำรจดทะเบียนพำณิชย์ เรียกเก็บ  
 ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 



 

 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การออกใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลควร เร่ือง การสาธารณสขุ ว่าดว้ยกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 
พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2555 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การออกใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ 24/08/2558 21:27  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 56140 เบอร์โทรศพัท์ /แฟ็กซ์ 054-

449088/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ไมมี่ข้อมลูหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 



 
 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับเร่ือง และบนัทกึเสนอ 
 

20 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมาย พิจารณาสัง่การ 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ขัน้ตอนการแจ้งเร่ืองให้แก่ผู้
ประกอบกิจการฯ 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
 
 



 
 

 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: งำนบริกำรกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำ้มัน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: งานบริการการตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์วิธีกำรและเงือ่นไขเก่ียวกบักำรแจ้งกำรอนญุำตและอตัรำค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบั
กำรประกอบกิจกำรน ้ำมนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) พระรำชบญัญติัควบคมุน ้ำมนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
แจ้งการอนญุาตและอตัราคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการประกอบกิจการน า้มนัเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] งานบริการการตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการสถานี
บริการน า้มนั 12/09/2558 14:00  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์กำรบริหำรส่วนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
 



 
 

 

 
ใบอนญุาตประกอบกิจการมีอายถุึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ของปีนัน้ การตอ่อายใุบอนญุาตให้ย่ืนค าขอตามแบบ ธพ.น. 
๓ พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถกูต้องครบถ้วนภายใน๖๐วนัก่อนวนัท่ีใบอนญุาตสิน้อายุ 

 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและ
ตรวจสอบความถกูต้องของ
ค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด
และสง่เร่ืองให้ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจน า้มนัตอ่ไป 
 
 

1 วนั - - 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล
การตรวจสอบความ
ปลอดภยั - เอกสาร
หลกัฐานประกอบโดยมี
ระยะเวลาพิจารณาดงันี ้- 
กรณีย่ืนเร่ืองในเดือน
พฤศจิกายนใช้ระยะเวลา
พิจารณา 42 วนั - กรณีย่ืน
เร่ืองในเดือนธนัวาคมใช้
ระยะเวลาพิจารณา 72 วนั 
 
 

42 วนั - - 

3) การพิจารณา 
 

ลงนามในใบอนญุาต 
 

2 วนั - - 



 
 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ฉบบั - 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ฉบบั - 

5) 

ค ำขอตอ่อำยุ
ใบอนญุำต
ประกอบกิจกำร 
(แบบธพ.น. ๓) 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 
ส ำเนำ
ใบอนญุำต
ประกอบกิจกำร 

- 0 1 ฉบบั - 

7) 

ส ำเนำสญัญำ
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัควำม
รับผิดชอบตำม
กฎหมำยแก่ผู้
ได้รับควำม
เสียหำยจำกภยั

- 0 1 ฉบบั - 



 
 

 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อนัเกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำร
ควบคมุประเภท
ท่ี๓ 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 

ค่ำธรรมเนียม200 บำท 
 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ -   

2) ธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ใช้ภำชนะบรรจุน ำ้มันเป็นไปตำมข้อ 62 ของกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีกำรและเง่ือนไขเก่ียวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรประกอบกิจกำร
น ำ้มันเชือ้เพลิงพ.ศ. 2556 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 



 
 

 

19. หมำยเหตุ 
๑. หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้
ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
๒. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
๔. ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน๗วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจา่หน้าถึงตวัทา่นเองให้ชดัเจนพร้อม
ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากดัก าหนด 
 
 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: งำนบริกำรสนับสนุนน ำ้อุปโภค-บริโภค 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: งานบริการสนบัสนนุน า้อปุโภค-บริโภค 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแห่นดิน พ.ศ.2534 และที่แ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2545 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ พ.ศ.2546 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] งานบริการสนบัสนนุน า้อปุโภค-บริโภค 12/09/2558 14:31  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร เลขที ่100 หมู่ที ่2 ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
56140  เบอร์โทรศพัท์/โทรสาร : 054-449-088/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ไมมี่ข้อมลูหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 



 
 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ประชาชนย่ืนค าร้องตอ่
เจ้าหน้าท่ี 
 

3 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

๒. เจ้าหน้าท่ีรับค าร้องและ
เสนอผู้บริหารพิจารณา 
 

3 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายก อบต.ควร หรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมายพิจารณา
อนมุตัสิัง่การ 
 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบ ขบั
รถบรรทกุน า้ฯ เพ่ือจดัสง่
น า้ทนัที  
 
 

3 ชัว่โมง องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

เสร็จสิน้ภารกิจรายงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 



 
 

 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แบบค ำร้อง ขอ
น ำ้ อปุโภค-
บริโภค 

- 0 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: งำนบริกำรให้ควำมช่วยเหลือสำธำรณภัย วำตภัย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: งานบริการให้ความชว่ยเหลือสาธารณภยั วาตภยั 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการเงือ่นไขตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 

2) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการ เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2556 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการเง่ือนไขตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยักรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2556 ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเตมิ(ฉบบัท่ี 2)พ.ส.2549 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2552  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] งานบริการให้ความชว่ยเหลือสาธารณภยั วาตภยั 
13/09/2558 14:46  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร เลขที ่100 หมู่ที ่2 ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา/ติดต่อ

ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหตุ - 

 
 



 
 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
อาศยัอ านาจตามความในข้อ 27 แหง่ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
พิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 กระทรวงการคลงัจงึก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
พิบตักิรณีฉกุเฉินไว้ดงัตอ่ไปนี ้
1. หลกัเกณฑ์นีเ้รียกว่า &amp;ldquo;หลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน 
พ.ศ.2551&amp;rdquo; 
2. หลกัเกณฑ์นีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2551 เป็นต้นไป 
3. ให้ยกเลิกหลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ท่ี
ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2546บรรดาหลกัเกณฑ์ และค าสัง่อ่ืนใดท่ีก าหนดไว้แล้วในหลกัเกณฑ์นี ้หรือซึง่
ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์นี ้ให้ใช้หลกัเกณฑ์นีแ้ทน 
4. ขอบเขตการจา่ยเงินทดรองราชการ จะต้องเป็นการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ตามความหมายแหง่
ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน 
5. การจา่ยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ให้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
และอตัราดงัตอ่ไปนี ้
5.1 ด้านการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ให้ด าเนินการชว่ยเหลือสิ่งของหรือจา่ยเป็นเงิน โดยค านงึถึงสภาพและเหตกุารณ์
ตามความเหมาะสม ดงันี ้
5.1.1 คา่อาหารจดัเลีย้งมือ้ละไมเ่กิน 30 บาท / วนั / คน และชว่ยเหลือเป็นถงุยงัชีพชดุละไมเ่กิน 500 บาท / 
ครอบครัว 
5.1.2 คา่เคร่ืองครัวและอปุกรณ์ในการประกอบอาหาร เท่าท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 3,500 บาท 
5.1.3 คา่จดัซือ้หรือจดัหาน า้ส าหรับบริโภคและใช้สอยในท่ีอยู่อาศยัเทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นจนกวา่เหตกุารณ์
ประสบภยัพิบตัจิะเข้าสูภ่าวะปกติ 
5.1.4 คา่วสัดซุ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัประจ า ซึง่ผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นเจ้าของท่ีได้รับความเสียหายบางสว่น และท่ีอยู่
อาศยัของพระภิกษุสามเณรในวดัท่ีได้รับความเสียหายบางสว่นเทา่ท่ีจา่ยจริงหลงัละไมเ่กิน 20,000 บาท 
5.1.5 คา่วสัดกุ่อสร้างท่ีอยู่อาศยัประจ า ซึง่ผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นเจ้าของท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั และท่ีอยู่อาศยั
ของพระภิกษุสามเณรในวดัท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั เทา่ท่ีจา่ยจริงหลงัละไมเ่กิน 30,000 บาท 
5.1.6 คา่วสัดซุ่อมแซมยุ้งข้าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสตัว์ท่ีได้รับความเสียหายบางสว่น เท่าท่ีจา่ยจริง 
ครอบครัวละไมเ่กิน 3,000 บาท 
5.1.7 คา่วสัดสุร้างยุ้งข้าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสตัว์ท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั เทา่ท่ีจา่ยจริง 
ครอบครัวละไมเ่กิน 8,000 บาท 
5.1.8 คา่อปุกรณ์แสงสวา่งในท่ีอยู่อาศยัแทนของเดมิ เท่าท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 200 บาท 



 
 

 

 
5.1.9 กรณีต้องเชา่ท่ีพกัให้ผู้ประสบภยั ให้จา่ยคา่เชา่ท่ีพกัระยะเวลาไมเ่กิน 7 วนั เทา่ท่ีจา่ยจริง ในอตัราคนละไมเ่กิน 
100 บาท ตอ่วนั 
5.1.10 กรณีท่ีผู้ประสบภยัพิบตัเิชา่บ้านเรือนของผู้ อ่ืนและบ้านเชา่เสียหายจากภยัพิบตัทิัง้หลงัหรือเสียหายบางสว่น
จนอยู่อาศยัไมไ่ด้ ให้ชว่ยเหลือเป็นคา่เชา่บ้านแก่ผู้ประสบภยัพิบตัเิทา่ท่ีจ่ายจริงในอตัราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 
1,500 บาท เป็นเวลาไมเ่กิน 2 เดือน 
5.1.11 คา่ดดัแปลงสถานท่ีส าหรับเป็นท่ีพกัชัว่คราว เทา่ท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 2,000 บาท หรือคา่สร้างท่ีพกั
ชัว่คราว เทา่ท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 4,000 บาท หรือคา่ผ้าใบหรือผ้าพลาสตกิหรือวสัดอ่ืุน ๆ ส าหรับกนัแดด
กนัฝนและป้องกนัอทุกภยั เท่าท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 800 บาท 
5.1.12 คา่ใช้จา่ยในการจดัสาธารณปูโภคในท่ีพกัชัว่คราว 
(1) คา่ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามท่ีการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจะเรียกเก็บ ส าหรับกรณีท่ีท้องท่ีนัน้ไมมี่
ไฟฟ้า ให้จดัอปุกรณ์แสงสวา่งอ่ืน ๆ ทดแทนได้เทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น (2) จดัหาน า้บริโภคและใช้สอย จาก
หนว่ยงานท่ีจงัหวดัและอ าเภอมีอยู่ เชน่ การประปาสว่นภูมิภาค การประปานครหลวง หนว่ยดบัเพลิงเทศบาล เป็น
ต้น หรือจดัซือ้อปุกรณ์บรรจนุ า้ตามความจ าเป็นของจ านวนผู้ประสบภยัพิบตัิ รวมทัง้การจดัซือ้เพ่ือบริโภคใช้สอย 
เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
(3) จดัสร้างห้องน า้ 1 ท่ีตอ่ 10 คน เทา่ท่ีจา่ยจริง เฉล่ียท่ีละไมเ่กิน 1,500 บาท 
(4) จดัสร้างห้องส้วม 1 ท่ีตอ่ 10 คน เทา่ท่ีจา่ยจริงเฉล่ียท่ีละไมเ่กิน 1,500 บาท 
(5) จดัสร้างโรงครัวและท่ีรับประทานอาหาร เทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
(6) จดัสร้างท่ีรองรับ ท าลายหรือก าจดัขยะมลูฝอย เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
5.1.13 คา่เคร่ืองนุง่หม่ คนละ 2 ชดุ เทา่ท่ีจ่ายจริงไมเ่กิน 1,000 บาท ในกรณีท่ีผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นนกัเรียนหรือ
นกัศกึษา ให้จา่ยคา่เคร่ืองแบบนกัเรียนหรือนกัศกึษาตามแบบของสถานศกึษาได้อีก คนละ 2 ชดุ เทา่ท่ีจา่ยจริงไม่
เกิน 1,000 บาท 
5.1.14 คา่เคร่ืองนอน เท่าท่ีจ่ายจริงคนละไมเ่กิน 500 บาท 
5.1.15 คา่เคร่ืองมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทนุประกอบอาชีพส าหรับผู้ประสบภยัพิบตั ิเทา่ท่ีจา่ยจริง ครอบครัว
ละไมเ่กิน 10,000 บาท 
5.1.16 คา่ชว่ยเหลือผู้บาดเจ็บ 
 (1) กรณีบาดเจ็บสาหสัท่ีต้องรักษาในสถานพยาบาลตัง้แต ่3 วนั ขึน้ไปให้จา่ยเงินชว่ยเหลือเบือ้งต้น 3,000 บาท 
และกรณีท่ีต้องรักษาตวัเกิน 30 วนัให้ชว่ยเหลือเป็นเงินยงัชีพอีกคนละ 2,000 บาท ตอ่เดือน จนกวา่จะออกจาก
สถานพยาบาล 
 (2) กรณีบาดเจ็บจนถึงขัน้พิการไมส่ามารถประกอบอาชีพตามปกตไิด้ให้ช่วยเหลือเบือ้งต้นเป็นเงินจ านวน 10,000 
บาท และให้ช่วยเหลือเป็นเงินยงัชีพ คนละ 2,000 บาท ตอ่เดือน เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี เว้นแตส่ามารถประกอบ



 
 

 

อาชีพมีรายได้พอเลีย้งตนเอง หรือมีหนว่ยงานอ่ืนชว่ยเหลือตอ่ให้งดเงินยงัชีพดงักลา่ว 
 (3) กรณีท่ีเป็นสาธารณภยัขนาดใหญ่ หรือรุนแรงเป็นท่ีสะเทือนขวญัของประชาชนทัว่ไป ให้จา่ยเงินและหรือสิ่งของ
ปลอบขวญัผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บท่ีรักษาตวัในสถานพยาบาลรายละไมเ่กิน 2,000 บาท 
5.1.17 คา่จดัการศพผู้ เสียชีวิต รายละไมเ่กิน 25,000 บาท และในกรณีผู้ประสบภยัท่ีเสียชีวิตเป็นหวัหน้าครอบครัว
หรือเป็นผู้หารายได้เลีย้งดคูรอบครัว ให้พิจารณาชว่ยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไมเ่กิน 25,000 บาท 
5.1.18 กรณีอากาศหนาวจดัผิดปกต ิมีอณุหภมูิต ่ากวา่ 15 องศาเซลเซียส และมีชว่งเวลาอากาศหนาวจดัยาวนาน
ตดิตอ่กนัเกิน 3 วนั ให้จา่ยคา่จดัซือ้เคร่ืองกนัหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าท่ีจา่ยจริงคนละไมเ่กิน 240 บาท ทัง้นี ้
จงัหวดัหนึง่ไมเ่กินงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท 
5.1.19 คา่ขนย้ายครอบครัวผู้ประสบภยัพิบตัท่ีิจ าเป็นต้องย้ายถ่ินท่ีอยูใ่หมห่รือกลบัภูมิล าเนาเดมิ เท่าท่ีจา่ยจริง 
ครอบครัวละไมเ่กิน 5,000 บาท 
5.2 ด้านสงัคมสงเคราะห์และฟืน้ฟผูู้ประสบภยั ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
5.2.1 ชว่ยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้สงูอายหุรือผู้พิการ ซึง่หวัหน้าครอบครัวประสบภยัพิบตัจินเสียชีวิต พิการ หรือ
บาดเจ็บ และไมส่ามารถด ารงชีวิตได้อยา่งปกตสิขุ เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 
(ได้แก่ รถเข็น รถโยก ไม้เท้า หรือสิ่งชว่ยคนพิการโดยตรงอยา่งอ่ืน และอปุกรณ์เสริมพิเศษ เชน่ แวน่ตา เคร่ืองชว่ยฟัง 
เป็นต้น) ได้ในกรณีเร่งดว่นตามความเหมาะสมและจ าเป็น ครอบครัวละไมเ่กิน 5,000 บาท 
5.2.2 ชว่ยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้าแก่นกัเรียน นกัศกึษา ท่ีบิดา มารดา หรือผู้
อปุการะเลีย้งด ูหรือผู้ มีรายได้หลกัเลีย้งดคูรอบครัวเสียชีวิตจากภยัพิบตั ิดงันี  ้
(1) คา่อปุกรณ์การเรียน การศกึษา คนละไมเ่กิน 3,000 บาท 
 (2) คา่ใช้จา่ยตามภารกิจประจ าวนัของนกัเรียน นกัศกึษา เชน่ คา่พาหนะเดนิทางไปสถานศกึษา คนละ 500 บาท 
ตอ่ 1 ภยัหรือ 1 เหตกุารณ์ 
5.2.3 จดัโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสัน้เฉพาะพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัแิก่ผู้ประสบภยัเพ่ือให้มีรายได้เลีย้งดู
ครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยให้เบกิคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานเทา่ท่ีจา่ยจริง ดงันี ้(1) คา่ใช้จา่ยส าหรับอปุกรณ์การ
ฝึกอาชีพเทา่ท่ีจ่ายจริง คนละไมเ่กิน 2,000 บาท (2) คา่ใช้จา่ยตอบแทนวิทยากร วนัละไมเ่กิน 500 บาท ไมเ่กิน 10 
วนั 
 (3) คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน ปฏิบตักิารฝึกอบรม เท่าท่ีจา่ยจริงภายในวงเงิน ไมเ่กิน 10,000 บาท 
 (4) คา่อปุกรณ์ในการลงทนุประกอบอาชีพท่ีได้รับการฝึกอบรม เท่าท่ีจา่ยจริงครอบครัวละไมเ่กิน 4,000 บาท 
5.3 ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ ดงันี  ้
5.3.1 จดัให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนท่ีเจ็บป่วยจากภัยพิบตัใินสถานพยาบาล หรือจดัหน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ีไปให้บริการรักษาพยาบาลโรคทางกายและจิต ณ จดุเกิดเหตโุดยจา่ยคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผา่น
สถานบริการได้ตามท่ีจ่ายจริง ตามอตัราคา่บริการของสถานบริการสาธารณสขุท่ีกระทรวงสาธารณสขุประกาศใช้ 
แตท่ัง้นีไ้มเ่กิน 50,000 บาท ตอ่คน 



 
 

 

 
5.3.2 จดัหาวสัด ุเคมีภณัฑ์ อาหาร และเวชภณัฑ์ ส าหรับแจกจา่ยประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน า้ อาหารท่ี
ปลอดภยั ดงันี ้
 (1) คา่วสัด ุเคมีภณัฑ์ ส าหรับท าความสะอาดบอ่น า้ตืน้ของประชาชน บอ่น า้ละไมเ่กิน 30 บาท 
(2) น า้ด่ืมแก่ครอบครัวท่ีขาดแคลนน า้สะอาดบริโภค ครอบครัวละไมเ่กิน 200 บาท 
(3) คา่อาหารเสริมโปรตีน และอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกายแก่ประชาชนผู้ประสบภยั เพ่ือการฟืน้ฟสูภาพร่างกาย
และเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัโรค ครอบครัวละไมเ่กิน 500 บาท 
5.3.3 จดัหาวสัด ุเคมีภณัฑ์ วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับไปปฏิบตังิานชว่ยเหลือประชาชน ปรับปรุง
สขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การควบคมุป้องกนัโรค ได้แก่ 
 (1) คา่วสัด ุเคมีภณัฑ์ ส าหรับท าความสะอาดบอ่น า้สาธารณะ ติดตัง้ประปาสนาม ท าลายแหลง่แพร่เชือ้โรค เทา่ท่ี
จา่ยจริงตามความจ าเป็น 
 (2) คา่ใช้จา่ยในการเป่าล้างบอ่น า้บาดาล แห่งละไมเ่กิน 4,600 บาท 
 (3) คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บ้านแหง่ละไมเ่กิน 26,580 บาท (4) คา่สารเคมีและวสัดใุน
กิจกรรมการล้างตลาด ได้แก่ ผงปนูคลอรีน 65% และถงุด าใสข่ยะ เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
 (5) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับทดสอบเชือ้อจุจาระร่างอยา่งแรง น า้ อาหาร และเคร่ืองดื่ม จา่ยได้
ตวัอยา่งละไมเ่กิน 100 บาท 
 (6) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์ส าหรับเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้เพ่ือน าสง่อจุจาระ จ่ายได้ตวัอยา่งละไมเ่กิน 15 บาท และเพ่ือ
น าสง่ตวัอยา่งน า้ จา่ยได้ไมเ่กินตวัอย่างละ 25 บาท ส าหรับตรวจหาเชือ้ก่อโรคอจุจาระร่วง 
(7) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับการทดสอบอาหาร จา่ยได้ตวัอย่างละไมเ่กิน 30 บาท 
 (8) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์ส าหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโต สไปโรซีส จา่ยได้ตวัอย่างละไมเ่กิน 50 บาท 
(9) คา่ยาและเวชภณัฑ์ ส าหรับการรักษาและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคจา่ยได้ไมเ่กินคนละ 68 บาท 
5.3.4 จดัหาวสัดใุนการเก็บตวัอยา่งอากาศ 
(1) คา่วสัดสุ าหรับเคร่ืองเก็บตวัอยา่งฝุ่ นละออง ขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ประกอบด้วย แปรงถ่าน 1 คู ่ปากกา 
เคร่ืองบนัทกึอตัราการไหล แผน่กราฟวงกลมบนัทกึอตัราการไหล กระดาษกรองใยแก้ว และคา่ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตักิาร ตวัอย่างละไมเ่กิน 4,020 บาท 
(2) คา่วสัดเุก็บตวัอย่างและน า้ยาวิเคราะห์ตะกัว่ตวัอยา่งละไมเ่กิน 500 บาท 
(3) คา่วสัดเุก็บตวัอย่าง น า้ยา และสารเคมี ในการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ตวัอยา่งละไม่
เกิน 300 บาท 
(4) คา่วสัดเุก็บตวัอย่าง น า้ยาและสารเคมีในการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ ตวัอยา่งละไม่
เกิน 300 บาท 
 



 
 

 

 
5.3.5 ซอ่มแซมสถานบริการทางสาธารณสขุรวมทัง้ครุภณัฑ์ท่ีเสียหายจากภยัพิบตั ิหรือระหวา่งให้การชว่ยเหลือ
เฉพาะรายการท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่น เพ่ือให้คืนสูส่ภาพปกติและสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้โดยเร็วเทา่นัน้ 
โดยให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคมุดแูลให้การปฏิบตัเิป็นไปโดยถกูต้อง 
5.3.6 คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีออกปฏิบตังิาน
ให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัในพืน้ท่ีประสบภยัให้เบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีงบประมาณปกตไิมเ่พียงพอ หรือมิได้ตัง้
ไว้เพ่ือการนี ้และให้เบกิจ่ายตามระเบียบของทางราชการโดยให้ถือหลกัเกณฑ์ ดงันี  ้
(1) หนว่ยแพทย์เคล่ือนท่ี ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 10 คน / หนว่ย / ครัง้ 
(2) หนว่ยสาธิตประปาสนาม ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 5 คน 
(3) หนว่ยสาธิตการล้างบอ่น า้ ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
(4) หนว่ยเป่าล้างบอ่น า้บาดาล ประปาหมูบ้่าน ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
(5) หนว่ยสขุศกึษาและประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท่ี ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละ 
ไมเ่กิน 3 คน / หนว่ย / ครัง้ 
(6) หนว่ยปฏิบตังิานด้านควบคมุป้องกนัโรค ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
5.4 ด้านพืช ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี ้
5.4.1 กรณีพืชอายสุัน้เสียหาย ให้ชว่ยเหลือเป็นพนัธุ์พืชอายสุัน้ไมเ่กินร้อยละ 100 ของพืน้ท่ีเสียหาย หรือพนัธุ์ไม้
ผลไม้ยืนต้นไมเ่กินร้อยละ 25 ของพืน้ท่ีเสียหาย พร้อมทัง้ชว่ยเหลือในด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช หรือสารเคมี 
หรืออินทรีย์วตัถท่ีุชว่ยในการเจริญเตบิโตของพืชในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีท่ีให้ความชว่ยเหลือ 
5.4.2 กรณีไม้ผลยืนต้นเสียหาย ให้ชว่ยเหลือเป็นพนัธุ์ไม้ผลยืนต้นไมเ่กินร้อยละ 100 ของพืน้ท่ีเสียหาย พร้อมทัง้
ชว่ยเหลือในด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชหรือสารเคมีหรืออินทรียวตัถท่ีุช่วยในการเจริญเตบิโตของพืชในอตัราร้อย
ละ 50 ของพืน้ท่ีท่ีให้ความชว่ยเหลือ 
5.4.3 กรณีพืชท่ีปลกูได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิ ท าให้ชะงกัการเจริญเติบโตแตไ่ม่ตายและยงัอยูใ่นสภาพฟืน้ฟใูห้
กลบัสูส่ภาพเดมิได้ให้ช่วยเหลือด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช หรือสารเคมีหรืออินทรียวตัถท่ีุช่วยในการฟืน้ฟใูห้พืชท่ี
ทรุดโทรมนัน้ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีท่ีสามารถฟืน้ฟไูด้ 
5.4.4 กรณีพืน้ท่ีท าการเพาะปลกูได้ถกูหิน ดนิทราย ไม้ โคลน รวมทัง้ซากวสัดทุกุชนิดทบัถมจนไมส่ามารถใช้
เพาะปลกูได้ และหนว่ยงานของรัฐไมส่ามารถเข้าไปให้ความชว่ยเหลือ กรณีดงักลา่วได้ให้ชว่ยเหลือคา่ใช้จา่ยเป็น
คา่จ้างเหมาในการขดุลอกขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทัง้ซากวสัดท่ีุทบัถมพืน้ท่ีแปลงเกษตรกรรม เพ่ือให้
สามารถใช้พืน้ท่ีเพ่ือการเพาะปลกูพืชอายสุัน้ได้ในขนาดพืน้ท่ีไมเ่กิน 5 ไร่ 
5.4.5 กรณีราษฎรมีความจ าเป็นต้องย้ายปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิ ให้
ชว่ยเหลือคา่ใช้จา่ยในการขนย้ายปัจจยัการผลิตและผลผลิต ในอตัราร้อยละ 50 ของปัจจยัการผลิตและผลผลิตของ
เกษตรกรท่ีด าเนินการขนย้าย 



 
 

 

 
5.4.6 กรณีเกิดการแพร่ระบาดของศตัรูพืชให้ด าเนินการจดัหายาเคมี สารเคมีหรืออินทรียวตัถ ุตลอดจนวสัดอุปุกรณ์
ในการป้องกนัและก าจดัการแพร่ระบาดของศตัรูพืชทกุชนิด 
5.4.7 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านพืชกบัหน่วยงานของกรมสง่เสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเทา่นั ้
5.5 ด้านการประมง ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
5.5.1 ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัใินกรณีเกิดภยัพิบตัิขึน้ในพืน้ท่ีเฉพาะแหง่ภายในพืน้ท่ีจงัหวดั หรือ
เป็นภยัพิบตัเิล็กน้อย และมีความเสียหายแก่แหลง่เพาะเลีย้งสตัว์น า้ของเกษตรกร และความเสียหายนัน้อยูใ่นระดบั
ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยอ านาจของผู้ว่าราชการจงัหวดั 
5.5.2 ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัโดยสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์น า้ อาหารสตัว์น า้ วสัดทุางการประมง สารเคมีและ
ยารักษาโรคท่ีจ าเป็นได้ตามหลกัเกณฑ์วิธีการเง่ือนไข และอตัราท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
5.5.3 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านระมงกบัหน่วยงานของกรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเท่านัน้ 
5.6 ด้านปศสุตัว์ ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
5.6.1 จดัหาพืชอาหารสตัว์หรืออาหารสตัว์ให้แก่สตัว์ของราษฎรในกรณีท่ีขาดแคลนและมีผลกระทบตอ่ชีวิตสตัว์ 
ตามความเหมาะสมกบัประเภทและจ านวนสตัว์ของเกษตรกร โดยรวมถึงการจดัหาอาหารส าเร็จรูปท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมาะสมกบัคณุลกัษณะและประเภทของสตัว์ท่ีให้ความชว่ยเหลือแตล่ะชนิด ตามราคาท้องตลาด 
5.6.2 จดัหาวคัซีนและเวชภณัฑ์รักษาสตัว์ เพ่ือปรับปรุงสขุภาพสตัว์เลีย้งและป้องกนัก าจดัโรคอนัเกิดจากผลกระทบ
ของภาวะภยัพิบตัิตามความจ าเป็นในพืน้ท่ีจงัหวดัประสบภยั 
5.6.3 ให้การสนบัสนนุพนัธุ์พืชอาหารสตัว์ในกรณีแปลงหญ้าเลีย้งสตัว์ทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์เสียหาย 
5.6.4 ให้การสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์พร้อมอาหารสตัว์ได้เฉพาะในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตัิขึน้ในพืน้ท่ีเฉพาะแหง่ภายในพืน้ท่ี
จงัหวดั หรือเป็นภยัพิบตัขินาดเล็ก ท าให้สตัว์ของเกษตรกรตายหรือสญูหาย โดยความเสียหายอยูใ่นระดบัท่ีสามารถ
ให้ความชว่ยเหลือได้โดยอ านาจของผู้วา่ราชการจงัหวดั 
5.6.5 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านปศสุตัว์กบัหนว่ยงานของกรมปศสุตัว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเทา่นัน้ 
5.7 ด้านการเกษตรอ่ืน ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิรวมทัง้การป้องกนัภยัพิบตั ิโดยเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยได้ 
ดงันี ้
5.7.1 คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการปรับเกล่ียพืน้ท่ี การไถพรวน ยกร่อง การก่อสร้างคนัดนิ เพ่ือการเพาะปลกูพืชหรือ
ประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรท่ีเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภยัพิบตัิ 
5.7.2 คา่ซอ่มแซมอาคารชลประทาน และระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฉกุเฉิน โดยให้ด าเนินการได้
เฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวกบัการระบายน า้ 



 
 

 

 
5.7.3 คา่จ้างเหมารถยนต์ คา่ระวางบรรทกุทางรถไฟและเรือบรรทกุของเอกชนเพ่ือใช้ในการขนย้ายสตัว์เลีย้งท่ี
ประสบภยั และท่ีน าไปสนบัสนนุหรือขนสง่พืชหญ้าอาหารสตัว์ หรืออาหารสตัว์ให้เบกิจา่ยดงันี  ้
 (1) คา่จ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทกุของเอกชน ให้จา่ยเป็นรายวนัตามราคาท้องถ่ิน 
 (2) คา่ระวางบรรทกุทางรถไฟ ให้เบกิจา่ยได้เทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
5.8 ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัไิด้ตามความจ าเป็น ดงันี  ้
5.8.1 จดัหาน า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับยานพาหนะบรรทกุน า้ของทางราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และเอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัใินกรณีภยัแล้งโดยให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ก าหนดความ
ชว่ยเหลือโดยพิจารณาถึงจ านวนราษฎร จ านวนวนัท่ีจะต้องจา่ย ระยะทางจากแหลง่น า้ถึงหมูบ้่านท่ีจะชว่ยเหลือ
จ านวนยานพาหนะบรรทกุน า้และความจขุองการบรรทกุ 
5.8.2 จดัหาภาชนะรองรับน า้ เชน่ โอง่ซีเมนต์ ถงัเหล็กอาบสงักะสี ถงัเก็บน า้ ค.ส.ล. ถงัปนูฉาบเสริมลวด หรือถงัเก็บ
น า้ประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเหลือราษฎรท่ีขาดแคลนน า้อปุโภคบริโภค 5.8.3 ซอ่มแซมภาชนะรองรับน า้ท่ีช ารุดเสียหาย 
เพ่ือให้สามารถใช้เก็บน า้ไว้อปุโภคบริโภค ตลอดจนปรับปรุงซอ่มแซมบอ่น า้บาดาลและบอ่น า้ตืน้โดยให้ ก.ช.ภ.อ. 
หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคมุดแูลการซอ่มแซมให้เป็นไปโดยถกูต้อง 
5.8.4 จดัหาวสัด ุ(ได้แก่ กระสอบทราย ดนิ ลกูรัง เสาเข็ม ไม้แบบ เป็นต้น) เพ่ือน าไปป้องกนัและแก้ไขเหตกุารณ์
เฉพาะหน้า หรือลดอนัตรายจากภยัพิบตัิท่ีจะท าความเสียหายตอ่สิ่งสาธารณประโยชน์หรือความเสียหายตอ่ราษฎร
โดยส่วนรวม 
5.8.5 ซอ่มแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีได้รับความเสียหายจากภยัพิบตัซิึง่มิได้อยูใ่นความรับผิดชอบของสว่นราชการ 
ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีเร่งดว่นจ าเป็นเพ่ือให้กลบัคืนสู่สภาพเดมิ โดยการซ่อมแซมนัน้ต้องไมซ่ า้ซ้อนกบัโครงการ
ท่ีได้รับงบประมาณด าเนินการในบริเวณนัน้อยู่แล้ว 
ส าหรับการซอ่มแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จะต้องเป็นกรณีท่ี
งบประมาณเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น ซึง่ตัง้ไว้ในปีนัน้ได้ใช้จา่ยหมดแล้ว และหากไมซ่อ่มแซมจะบงัเกิดความ
เสียหายตอ่สิ่งสาธารณประโยชน์หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยสว่นรวม 
สิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาด าเนินการซอ่มแซมนานให้ใช้งบประมาณปกติด าเนินการ 
ส าหรับสะพานหรือถนน หรือถนนท่ีมีท่อระบายน า้ท่ีได้รับความเสียหายจนไมส่ามารถซอ่มแซมให้กลบัคืนสูส่ภาพ
เดมิได้ ให้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทนหรือก่อสร้างสะพานไม้ชัว่คราว หรือทอ่เหล่ียม คสล. ขึน้ใหมท่ดแทน
ของเดมิได้เทา่ท่ีจ าเป็น เร่งดว่นเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทัง้นี ้การก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทนต้องใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้างไมเ่กิน 45 วนักรณีในเขตชมุชนท่ีเกิดภยัพิบตัเิป็นระยะเวลานาน ท าให้ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อนในการสญัจรไปมา ให้จดัท าสะพานไม้ทางเดนิชัว่คราวได้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนตามความจ าเป็น 
5.8.6 จ้างเหมาตดั ราน หรือริดต้นไม้หรือก่ิงไม้ท่ีหกัโคน่อนัเน่ืองมาจากภยัพิบตั ิซึง่อาจจะท าความเสียหายแก่สิ่ง
สาธารณประโยชน์ หรือทรัพย์สินของทางราชการ 



 
 

 

 
5.8.7 จ้างเหมาก าจดัสิ่งกีดขวางทางน า้ อนัได้แก่ สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ท่ีกีดขวางทางน า้ หรือก่ิงไม้ ต้นไม้ 
เศษสวะ กอไผ ่ฯลฯ ท่ีอดุช่องทางน า้เป็นอปุสรรคตอ่การระบายน า้ ท าให้สิ่งสาธารณประโยชน์ต้านทานน า้ไมไ่หวเกิด
ความช ารุดเสียหาย หรือเกิดความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินรวมทัง้การป้องกนั 
5.8.8 จดัหาน า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับเคร่ืองจกัรกลของทางราชการท่ีน ามาใช้ในการขดุดนิท าคนักัน้น า้ 
หรือก าจดัสิ่งกีดขวางทางน า้ เพ่ือป้องกนัมิให้น า้ท่วมสิ่งสาธารณประโยชน์และบ้านเรือนราษฎร 
5.9 ด้านการปฏิบตังิานให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ให้เบกิคา่ใช้จา่ย ดงันี ้
5.9.1 คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ รวมทัง้ยานพาหนะของราชการหรือเอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือโดยสมคัรใจและไมค่ดิมลูคา่ 
ซึง่ช ารุดเสียหายในระหว่างปฏิบตังิานชว่ยเหลือผู้ประสบภยัตามความจ าเป็นให้อยูใ่นสภาพเดมิ เฉพาะกรณีจ าเป็น
เร่งดว่นเพ่ือให้การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภยัส าเร็จลลุว่งไปได้ 
5.9.2 คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน รวมทัง้คา่กระแสไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองสบูน า้ของทางราชการ องค์การปกครอง
สว่นท้องถ่ิน เพ่ือด าเนินการสบูน า้เข้า/ออก และเคร่ืองสบูน า้ของท่ีเอกชนน ามาใช้ชว่ยเหลือเฉพาะในกรณีท่ีเคร่ืองสบู
น า้ของทางราชการมีจ านวนไมเ่พียงพอโดยค านงึถึงความจ าเป็นและประหยดั และการให้ราษฎรมีสว่นร่วมในการ
ชว่ยเหลือตนเองเป็นส าคญั 
5.9.3 คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับยานพาหนะของราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือเอกชนท่ี
น ามาใช้ปฏิบตังิานชว่ยเหลือโดยสมคัรใจและไม่คิดมลูคา่โดยค านงึถึงความจ าเป็นและประหยดั และการให้ราษฎร
มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือตนเองเป็นส าคญั 
5.9.4 กรณีท่ีเคร่ืองสบูน า้ หรือยานพาหนะของทางราชการและเอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัมีิไม่
เพียงพอและไมส่ามารถขอความร่วมมือจากภาคเอกชนได้ให้เชา่หรือจ้างเหมาเคร่ืองสบูน า้ หรือยานพาหนะเพื่อ
น าไปชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัไิด้เทา่ท่ีจ าเป็นเร่งดว่นโดยจา่ยคา่เชา่เป็นรายวนัตามราคาท้องถ่ิน 
5.9.5 คา่จ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทัง้คา่จ้างเหมาแรงงาน จดัหีบหอ่ ให้ใช้เจ้าหน้าท่ีของสว่น
ราชการก่อน ในกรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีไมเ่พียงพอให้จ้างบคุคลภายนอกได้ตามจ านวนท่ีเห็นควร ตามอตัราคา่จ้าง
แรงงานขัน้ต ่าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
5.9.6 คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน นอกเวลา คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ี
ออกปฏิบตังิานให้ความชว่ยเหลือประชาชนในพืน้ท่ีท่ีประสบภยัให้เบกิจ่ายดงันี ้
(1) คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นข้าราชการหรือ
ลกูจ้างของทางราชการ ให้เบิกจา่ยได้ในกรณีท่ีงบประมาณปกตไิมเ่พียงพอ หรือมิได้ตัง้ไว้เพ่ือการนี ้และให้เบกิจา่ย
ตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ 
(2) คา่ตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมิใชข้่าราชการ หรือลกูจ้างของทางราชการ ให้เบกิจ่ายตามอตัราคา่จ้างแรงงาน
ขัน้ต ่าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
(3) คา่เบีย้เลีย้งหรือคา่ตอบแทน ส าหรับเจ้าหน้าท่ีควบคมุเคร่ืองสบูน า้ให้เบกิจา่ยได้ 1 คน ตอ่ 1 จดุ                            



 
 

 

ท่ีตัง้เคร่ืองสบูน า้ 
(4) คา่เบีย้เลีย้งหรือคา่ตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีคนขบัรถยนต์บรรทกุเคร่ืองสบูน า้ วสัดแุละครุภณัฑ์ 1 คน ตอ่
รถยนต์ 1 คนั 
5.9.7 คา่อาหารจดัเลีย้งเจ้าหน้าท่ีของทางราชการและผู้มาให้ความชว่ยเหลือ มือ้ละไมเ่กิน 30 บาทตอ่คน ทัง้นี ้
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการและผู้มาให้ความชว่ยเหลือต้องไมไ่ด้รับเงินอ่ืนใดจากทางราชการอีก 
5.9.8 คา่ใช้จา่ยในการรับ-สง่ และตดิตอ่ส่ือสาร เทา่ท่ีจ่ายจริง 
5.9.9 คา่วสัดสุ านกังานซึง่เก่ียวเน่ืองในการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั และคา่วสัดใุนการจดัหีบห่อ ค่าจ้างเหมาบริการ
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น เชน่ เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ให้เบกิได้ตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
5.10 กรณีมีความจ าเป็น หากรายการใดมิได้ก าหนดให้จ่ายเป็นเงิน ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้ มีอ านาจอนมุตัใิห้การ
ชว่ยเหลือพิจารณาให้จา่ยเป็นเงินก็ได้ โดยค านงึถึงสภาพและเหตกุารณ์ตามความเหมาะสม 
5.11 ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ซึง่มิใชอ่คัคีภยั วาตภยั อทุกภยั ภยัแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิง้ชว่ง ฟ้าผา่ ภยัจากลกูเห็บ 
ภยัอนัเกิดจากไฟป่า ภยัท่ีเกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศตัรูพืชทกุชนิด อากาศหนาวจดัผิดปกต ิภยั
สงคราม และภยัอนัเน่ืองมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย กองก าลงัจากนอกประเทศหรือจากการปราบปรามของ 
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการ ให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
5.11.1 ระดบัอ าเภอ ก่ิงอ าเภอ หรือจงัหวดั ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. น าเสนอ ก.ช.ภ.จ. และให้ ก.ช.ภ.จ. น าเสนอ
ผู้วา่ราชการจงัหวดัอนมุตัใิห้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ให้การชว่ยเหลือในด้านพืช ด้านประมง ด้าน
ปศสุตัว์ ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ด้านการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ด้านสงัคมสงเคราะห์และฟืน้ฟผูู้ประสบภยั ด้าน
การแพทย์และการสาธารณสขุ ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและด้านอ่ืน ๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้
พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยดัเป็นส าคญั 
5.11.2 กรุงเทพมหานคร ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงสาธารณสขุ และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พิจารณาให้การชว่ยเหลืออนัเป็นงานในหน้าท่ีของตน
ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยดัเป็นส าคญั 
6. การให้ความชว่ยเหลือข้างต้น ให้มีการประสานงานกนัระหวา่งสว่นราชการ หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน เอกชน และองค์กรการกศุลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การชว่ยเหลือทัว่ถึงไมซ่ า้ซ้อนกนั และการให้ความ
ชว่ยเหลือดงักลา่วให้ถือปฏิบตัเิชน่เดียวกบัเงินงบประมาณรายจา่ยโดยอนโุลม 
7. ให้จงัหวดัรายงานผลการปฏิบตังิานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินไปให้กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัทราบทกุ ๆ 15 วนั จนกวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี
ออกไปตรวจสอบติดตามผลการปฏิบตังิานของจงัหวดัอีกทางหนึง่ด้วย 
8. ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสขุ และ



 
 

 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบตัิปลีกย่อยเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการให้การชว่ยเหลือตามข้อ 5 ได้เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการนี ้
9. กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องให้ความชว่ยเหลือนอกเหนือจากหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการนี ้ให้ขออนมุตัิตอ่
กระทรวงการคลงั 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง และ
บนัทกึเสนอ 
 

3 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายก อบต.ควร หรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมาย พิจารณา
สัง่การ 
 

3 ชัว่โมง องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

คณะท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือเจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบความเสียหาย 
 

5 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาตามอ านาจหน้าท่ี 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 25 วนั 
 
 



 
 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
รูปภำพควำม
เสียหำย 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบบญัชีผู้ประสบภยั วาตภยั 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 



 
 

 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: งำนบริกำรให้ควำมช่วยเหลือสำธำรณภัย อัคคีภัย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: งานบริการให้ความชว่ยเหลือสาธารณภยั อคัคีภยั 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการเงือ่นไขตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 

2) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการ เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2556 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการเง่ือนไขตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยักรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2556 ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเตมิ(ฉบบัท่ี 2)พ.ส.2549 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2552  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] งานบริการให้ความชว่ยเหลือสาธารณภยั อคัคีภยั 
13/09/2558 14:29  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร เลขที ่100 หมู่ที ่2 ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา/ติดต่อ

ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหตุ – 
 

 



 
 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
อาศยัอ านาจตามความในข้อ 27 แหง่ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
พิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 กระทรวงการคลงัจงึก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
พิบตักิรณีฉกุเฉินไว้ดงัตอ่ไปนี ้
1. หลกัเกณฑ์นีเ้รียกว่า &amp;ldquo;หลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน 
พ.ศ.2551&amp;rdquo; 
2. หลกัเกณฑ์นีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2551 เป็นต้นไป 
3. ให้ยกเลิกหลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ท่ี
ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2546บรรดาหลกัเกณฑ์ และค าสัง่อ่ืนใดท่ีก าหนดไว้แล้วในหลกัเกณฑ์นี ้หรือซึง่
ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์นี ้ให้ใช้หลกัเกณฑ์นีแ้ทน 
4. ขอบเขตการจา่ยเงินทดรองราชการ จะต้องเป็นการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ตามความหมายแหง่
ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน 
5. การจา่ยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ให้ปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
และอตัราดงัตอ่ไปนี ้
5.1 ด้านการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ให้ด าเนินการชว่ยเหลือสิ่งของหรือจา่ยเป็นเงิน โดยค านงึถึงสภาพและเหตกุารณ์
ตามความเหมาะสม ดงันี ้
5.1.1 คา่อาหารจดัเลีย้งมือ้ละไมเ่กิน 30 บาท / วนั / คน และชว่ยเหลือเป็นถงุยงัชีพชดุละไมเ่กิน 500 บาท / 
ครอบครัว 
5.1.2 คา่เคร่ืองครัวและอปุกรณ์ในการประกอบอาหาร เท่าท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 3,500 บาท 
5.1.3 คา่จดัซือ้หรือจดัหาน า้ส าหรับบริโภคและใช้สอยในท่ีอยู่อาศยัเทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นจนกวา่เหตกุารณ์
ประสบภยัพิบตัจิะเข้าสูภ่าวะปกติ 
5.1.4 คา่วสัดซุ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัประจ า ซึง่ผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นเจ้าของท่ีได้รับความเสียหายบางสว่น และท่ีอยู่
อาศยัของพระภิกษุสามเณรในวดัท่ีได้รับความเสียหายบางสว่นเทา่ท่ีจา่ยจริงหลงัละไมเ่กิน 20,000 บาท 
5.1.5 คา่วสัดกุ่อสร้างท่ีอยู่อาศยัประจ า ซึง่ผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นเจ้าของท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั และท่ีอยู่อาศยั
ของพระภิกษุสามเณรในวดัท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั เทา่ท่ีจา่ยจริงหลงัละไมเ่กิน 30,000 บาท 
5.1.6 คา่วสัดซุ่อมแซมยุ้งข้าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสตัว์ท่ีได้รับความเสียหายบางสว่น เท่าท่ีจา่ยจริง 
ครอบครัวละไมเ่กิน 3,000 บาท 
5.1.7 คา่วสัดสุร้างยุ้งข้าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสตัว์ท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั เทา่ท่ีจา่ยจริง 
ครอบครัวละไมเ่กิน 8,000 บาท 
5.1.8 คา่อปุกรณ์แสงสวา่งในท่ีอยู่อาศยัแทนของเดมิ เท่าท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 200 บาท 



 
 

 

 
5.1.9 กรณีต้องเชา่ท่ีพกัให้ผู้ประสบภยั ให้จา่ยคา่เชา่ท่ีพกัระยะเวลาไมเ่กิน 7 วนั เทา่ท่ีจา่ยจริง ในอตัราคนละไมเ่กิน 
100 บาท ตอ่วนั 
5.1.10 กรณีท่ีผู้ประสบภยัพิบตัเิชา่บ้านเรือนของผู้ อ่ืนและบ้านเชา่เสียหายจากภยัพิบตัทิัง้หลงัหรือเสียหายบางสว่น
จนอยู่อาศยัไมไ่ด้ ให้ชว่ยเหลือเป็นคา่เชา่บ้านแก่ผู้ประสบภยัพิบตัเิทา่ท่ีจ่ายจริงในอตัราครอบครัวละไมเ่กินเดือนละ 
1,500 บาท เป็นเวลาไมเ่กิน 2 เดือน 
5.1.11 คา่ดดัแปลงสถานท่ีส าหรับเป็นท่ีพกัชัว่คราว เทา่ท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 2,000 บาท หรือคา่สร้างท่ีพกั
ชัว่คราว เทา่ท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 4,000 บาท หรือคา่ผ้าใบหรือผ้าพลาสตกิหรือวสัดอ่ืุน ๆ ส าหรับกนัแดด
กนัฝนและป้องกนัอทุกภยั เท่าท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 800 บาท 
5.1.12 คา่ใช้จา่ยในการจดัสาธารณปูโภคในท่ีพกัชัว่คราว 
(1) คา่ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามท่ีการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจะเรียกเก็บ ส าหรับกรณีท่ีท้องท่ีนัน้ไมมี่
ไฟฟ้า ให้จดัอปุกรณ์แสงสวา่งอ่ืน ๆ ทดแทนได้เทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น (2) จดัหาน า้บริโภคและใช้สอย จาก
หนว่ยงานท่ีจงัหวดัและอ าเภอมีอยู่ เชน่ การประปาสว่นภูมิภาค การประปานครหลวง หนว่ยดบัเพลิงเทศบาล เป็น
ต้น หรือจดัซือ้อปุกรณ์บรรจนุ า้ตามความจ าเป็นของจ านวนผู้ประสบภยัพิบตัิ รวมทัง้การจดัซือ้เพ่ือบริโภคใช้สอย 
เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
(3) จดัสร้างห้องน า้ 1 ท่ีตอ่ 10 คน เทา่ท่ีจา่ยจริง เฉล่ียท่ีละไมเ่กิน 1,500 บาท 
(4) จดัสร้างห้องส้วม 1 ท่ีตอ่ 10 คน เทา่ท่ีจา่ยจริงเฉล่ียท่ีละไมเ่กิน 1,500 บาท 
(5) จดัสร้างโรงครัวและท่ีรับประทานอาหาร เทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
(6) จดัสร้างท่ีรองรับ ท าลายหรือก าจดัขยะมลูฝอย เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
5.1.13 คา่เคร่ืองนุง่หม่ คนละ 2 ชดุ เทา่ท่ีจ่ายจริงไมเ่กิน 1,000 บาท ในกรณีท่ีผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นนกัเรียนหรือ
นกัศกึษา ให้จา่ยคา่เคร่ืองแบบนกัเรียนหรือนกัศกึษาตามแบบของสถานศกึษาได้อีก คนละ 2 ชดุ เทา่ท่ีจา่ยจริงไม่
เกิน 1,000 บาท 
5.1.14 คา่เคร่ืองนอน เท่าท่ีจ่ายจริงคนละไมเ่กิน 500 บาท 
5.1.15 คา่เคร่ืองมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทนุประกอบอาชีพส าหรับผู้ประสบภยัพิบตั ิเทา่ท่ีจา่ยจริง ครอบครัว
ละไมเ่กิน 10,000 บาท 
5.1.16 คา่ชว่ยเหลือผู้บาดเจ็บ 
 (1) กรณีบาดเจ็บสาหสัท่ีต้องรักษาในสถานพยาบาลตัง้แต ่3 วนั ขึน้ไปให้จา่ยเงินชว่ยเหลือเบือ้งต้น 3,000 บาท 
และกรณีท่ีต้องรักษาตวัเกิน 30 วนัให้ชว่ยเหลือเป็นเงินยงัชีพอีกคนละ 2,000 บาท ตอ่เดือน จนกวา่จะออกจาก
สถานพยาบาล 
 (2) กรณีบาดเจ็บจนถึงขัน้พิการไมส่ามารถประกอบอาชีพตามปกตไิด้ให้ช่วยเหลือเบือ้งต้นเป็นเงินจ านวน 10,000 
บาท และให้ช่วยเหลือเป็นเงินยงัชีพ คนละ 2,000 บาท ตอ่เดือน เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี เว้นแตส่ามารถประกอบ



 
 

 

อาชีพมีรายได้พอเลีย้งตนเอง หรือมีหนว่ยงานอ่ืนชว่ยเหลือตอ่ให้งดเงินยงัชีพดงักลา่ว 
 (3) กรณีท่ีเป็นสาธารณภยัขนาดใหญ่ หรือรุนแรงเป็นท่ีสะเทือนขวญัของประชาชนทัว่ไป ให้จา่ยเงินและหรือสิ่งของ
ปลอบขวญัผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บท่ีรักษาตวัในสถานพยาบาลรายละไมเ่กิน 2,000 บาท 
5.1.17 คา่จดัการศพผู้ เสียชีวิต รายละไมเ่กิน 25,000 บาท และในกรณีผู้ประสบภยัท่ีเสียชีวิตเป็นหวัหน้าครอบครัว
หรือเป็นผู้หารายได้เลีย้งดคูรอบครัว ให้พิจารณาชว่ยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไมเ่กิน 25,000 บาท 
5.1.18 กรณีอากาศหนาวจดัผิดปกต ิมีอณุหภมูิต ่ากวา่ 15 องศาเซลเซียส และมีชว่งเวลาอากาศหนาวจดัยาวนาน
ตดิตอ่กนัเกิน 3 วนั ให้จา่ยคา่จดัซือ้เคร่ืองกนัหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าท่ีจา่ยจริงคนละไมเ่กิน 240 บาท ทัง้นี ้
จงัหวดัหนึง่ไมเ่กินงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท 
5.1.19 คา่ขนย้ายครอบครัวผู้ประสบภยัพิบตัท่ีิจ าเป็นต้องย้ายถ่ินท่ีอยูใ่หมห่รือกลบัภูมิล าเนาเดมิ เท่าท่ีจา่ยจริง 
ครอบครัวละไมเ่กิน 5,000 บาท 
5.2 ด้านสงัคมสงเคราะห์และฟืน้ฟผูู้ประสบภยั ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
5.2.1 ชว่ยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้สงูอายหุรือผู้พิการ ซึง่หวัหน้าครอบครัวประสบภยัพิบตัจินเสียชีวิต พิการ หรือ
บาดเจ็บ และไมส่ามารถด ารงชีวิตได้อยา่งปกตสิขุ เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 
(ได้แก่ รถเข็น รถโยก ไม้เท้า หรือสิ่งชว่ยคนพิการโดยตรงอยา่งอ่ืน และอปุกรณ์เสริมพิเศษ เชน่ แวน่ตา เคร่ืองชว่ยฟัง 
เป็นต้น) ได้ในกรณีเร่งดว่นตามความเหมาะสมและจ าเป็น ครอบครัวละไมเ่กิน 5,000 บาท 
5.2.2 ชว่ยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้าแก่นกัเรียน นกัศกึษา ท่ีบิดา มารดา หรือผู้
อปุการะเลีย้งด ูหรือผู้ มีรายได้หลกัเลีย้งดคูรอบครัวเสียชีวิตจากภยัพิบตั ิดงันี  ้
(1) คา่อปุกรณ์การเรียน การศกึษา คนละไมเ่กิน 3,000 บาท 
 (2) คา่ใช้จา่ยตามภารกิจประจ าวนัของนกัเรียน นกัศกึษา เชน่ คา่พาหนะเดนิทางไปสถานศกึษา คนละ 500 บาท 
ตอ่ 1 ภยัหรือ 1 เหตกุารณ์ 
5.2.3 จดัโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสัน้เฉพาะพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัแิก่ผู้ประสบภยัเพ่ือให้มีรายได้เลีย้งดู
ครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยให้เบกิคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานเทา่ท่ีจา่ยจริง ดงันี ้(1) คา่ใช้จา่ยส าหรับอปุกรณ์การ
ฝึกอาชีพเทา่ท่ีจ่ายจริง คนละไมเ่กิน 2,000 บาท (2) คา่ใช้จา่ยตอบแทนวิทยากร วนัละไมเ่กิน 500 บาท                       
ไมเ่กิน 10 วนั 
 (3) คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน ปฏิบตักิารฝึกอบรม เท่าท่ีจา่ยจริงภายในวงเงิน ไมเ่กิน 10,000 บาท 
 (4) คา่อปุกรณ์ในการลงทนุประกอบอาชีพท่ีได้รับการฝึกอบรม เท่าท่ีจา่ยจริงครอบครัวละไมเ่กิน 4,000 บาท 
5.3 ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ ดงันี  ้
5.3.1 จดัให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนท่ีเจ็บป่วยจากภยัพิบตัใินสถานพยาบาล หรือจดัหน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ีไปให้บริการรักษาพยาบาลโรคทางกายและจิต ณ จดุเกิดเหตโุดยจา่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผา่น
สถานบริการได้ตามท่ีจ่ายจริง ตามอตัราคา่บริการของสถานบริการสาธารณสขุท่ีกระทรวงสาธารณสขุประกาศใช้ 
แตท่ัง้นีไ้มเ่กิน 50,000 บาท ตอ่คน 



 
 

 

 
5.3.2 จดัหาวสัด ุเคมีภณัฑ์ อาหาร และเวชภณัฑ์ ส าหรับแจกจา่ยประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน า้ อาหารท่ี
ปลอดภยั ดงันี ้
 (1) คา่วสัด ุเคมีภณัฑ์ ส าหรับท าความสะอาดบอ่น า้ตืน้ของประชาชน บอ่น า้ละไมเ่กิน 30 บาท 
(2) น า้ด่ืมแก่ครอบครัวท่ีขาดแคลนน า้สะอาดบริโภค ครอบครัวละไมเ่กิน 200 บาท 
(3) คา่อาหารเสริมโปรตีน และอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกายแก่ประชาชนผู้ประสบภยั เพ่ือการฟืน้ฟสูภาพร่างกาย
และเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัโรค ครอบครัวละไมเ่กิน 500 บาท 
5.3.3 จดัหาวสัด ุเคมีภณัฑ์ วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับไปปฏิบตังิานชว่ยเหลือประชาชน ปรับปรุง
สขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การควบคมุป้องกนัโรค ได้แก่ 
 (1) คา่วสัด ุเคมีภณัฑ์ ส าหรับท าความสะอาดบอ่น า้สาธารณะ ติดตัง้ประปาสนาม ท าลายแหลง่แพร่เชือ้โรค เทา่ท่ี
จา่ยจริงตามความจ าเป็น 
 (2) คา่ใช้จา่ยในการเป่าล้างบอ่น า้บาดาล แหง่ละไมเ่กิน 4,600 บาท 
 (3) คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บ้านแหง่ละไมเ่กิน 26,580 บาท (4) คา่สารเคมีและวสัดใุน
กิจกรรมการล้างตลาด ได้แก่ ผงปนูคลอรีน 65% และถงุด าใสข่ยะ เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
 (5) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับทดสอบเชือ้อจุจาระร่างอยา่งแรง น า้ อาหาร และเคร่ืองดื่ม จา่ยได้
ตวัอยา่งละไมเ่กิน 100 บาท 
 (6) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์ส าหรับเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้เพ่ือน าสง่อจุจาระ จ่ายได้ตวัอยา่งละไมเ่กิน 15 บาท และเพ่ือ
น าสง่ตวัอยา่งน า้ จา่ยได้ไมเ่กินตวัอย่างละ 25 บาท ส าหรับตรวจหาเชือ้ก่อโรคอจุจาระร่วง 
(7) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับการทดสอบอาหาร จา่ยได้ตวัอย่างละไมเ่กิน 30 บาท 
 (8) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์ส าหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโต สไปโรซีส จา่ยได้ตวัอย่างละไมเ่กิน 50 บาท 
(9) คา่ยาและเวชภณัฑ์ ส าหรับการรักษาและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคจา่ยได้ไมเ่กินคนละ 68 บาท 
5.3.4 จดัหาวสัดใุนการเก็บตวัอยา่งอากาศ 
(1) คา่วสัดสุ าหรับเคร่ืองเก็บตวัอยา่งฝุ่ นละออง ขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ประกอบด้วย แปรงถ่าน 1 คู ่ปากกา 
เคร่ืองบนัทกึอตัราการไหล แผน่กราฟวงกลมบนัทกึอตัราการไหล กระดาษกรองใยแก้ว และคา่ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตักิาร ตวัอย่างละไมเ่กิน 4,020 บาท 
(2) คา่วสัดเุก็บตวัอย่างและน า้ยาวิเคราะห์ตะกัว่ตวัอยา่งละไมเ่กิน 500 บาท 
(3) คา่วสัดเุก็บตวัอย่าง น า้ยา และสารเคมี ในการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ตวัอยา่งละไม่
เกิน 300 บาท 
(4) คา่วสัดเุก็บตวัอย่าง น า้ยาและสารเคมีในการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ ตวัอยา่งละไม่
เกิน 300 บาท 
 



 
 

 

 
5.3.5 ซอ่มแซมสถานบริการทางสาธารณสขุรวมทัง้ครุภณัฑ์ท่ีเสียหายจากภยัพิบตั ิหรือระหวา่งให้การชว่ยเหลือ
เฉพาะรายการท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่น เพ่ือให้คืนสูส่ภาพปกติและสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้โดยเร็วเทา่นัน้ 
โดยให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคมุดแูลให้การปฏิบตัเิป็นไปโดยถกูต้อง 
5.3.6 คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีออกปฏิบตังิาน
ให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัในพืน้ท่ีประสบภยัให้เบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีงบประมาณปกตไิมเ่พียงพอ หรือมิได้ตัง้
ไว้เพ่ือการนี ้และให้เบกิจ่ายตามระเบียบของทางราชการโดยให้ถือหลกัเกณฑ์ ดงันี  ้
(1) หนว่ยแพทย์เคล่ือนท่ี ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 10 คน / หนว่ย / ครัง้ 
(2) หนว่ยสาธิตประปาสนาม ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 5 คน 
(3) หนว่ยสาธิตการล้างบอ่น า้ ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
(4) หนว่ยเป่าล้างบอ่น า้บาดาล ประปาหมูบ้่าน ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
(5) หนว่ยสขุศกึษาและประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท่ี ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละ 
ไมเ่กิน 3 คน / หนว่ย / ครัง้ 
(6) หนว่ยปฏิบตังิานด้านควบคมุป้องกนัโรค ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
5.4 ด้านพืช ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี ้
5.4.1 กรณีพืชอายสุัน้เสียหาย ให้ชว่ยเหลือเป็นพนัธุ์พืชอายสุัน้ไมเ่กินร้อยละ 100 ของพืน้ท่ีเสียหาย หรือพนัธุ์ไม้
ผลไม้ยืนต้นไมเ่กินร้อยละ 25 ของพืน้ท่ีเสียหาย พร้อมทัง้ชว่ยเหลือในด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช หรือสารเคมี 
หรืออินทรีย์วตัถท่ีุชว่ยในการเจริญเตบิโตของพืชในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีท่ีให้ความชว่ยเหลือ 
5.4.2 กรณีไม้ผลยืนต้นเสียหาย ให้ชว่ยเหลือเป็นพนัธุ์ไม้ผลยืนต้นไมเ่กินร้อยละ 100 ของพืน้ท่ีเสียหาย พร้อมทัง้
ชว่ยเหลือในด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชหรือสารเคมีหรืออินทรียวตัถท่ีุช่วยในการเจริญเตบิโตของพืชในอตัราร้อย
ละ 50 ของพืน้ท่ีท่ีให้ความชว่ยเหลือ 
5.4.3 กรณีพืชท่ีปลกูได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิ ท าให้ชะงกัการเจริญเติบโตแตไ่ม่ตายและยงัอยูใ่นสภาพฟืน้ฟใูห้
กลบัสูส่ภาพเดมิได้ให้ช่วยเหลือด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช หรือสารเคมีหรืออินทรียวตัถท่ีุช่วยในการฟืน้ฟใูห้พืชท่ี
ทรุดโทรมนัน้ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีท่ีสามารถฟืน้ฟไูด้ 
5.4.4 กรณีพืน้ท่ีท าการเพาะปลกูได้ถกูหิน ดนิทราย ไม้ โคลน รวมทัง้ซากวสัดทุกุชนิดทบัถมจนไมส่ามารถใช้
เพาะปลกูได้ และหนว่ยงานของรัฐไมส่ามารถเข้าไปให้ความชว่ยเหลือ กรณีดงักลา่วได้ให้ชว่ยเหลือคา่ใช้จา่ยเป็น
คา่จ้างเหมาในการขดุลอกขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทัง้ซากวสัดท่ีุทบัถมพืน้ท่ีแปลงเกษตรกรรม เพ่ือให้
สามารถใช้พืน้ท่ีเพ่ือการเพาะปลกูพืชอายสุัน้ได้ในขนาดพืน้ท่ีไมเ่กิน 5 ไร่ 
5.4.5 กรณีราษฎรมีความจ าเป็นต้องย้ายปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิ ให้
ชว่ยเหลือคา่ใช้จา่ยในการขนย้ายปัจจยัการผลิตและผลผลิต ในอตัราร้อยละ 50 ของปัจจยัการผลิตและผลผลิตของ
เกษตรกรท่ีด าเนินการขนย้าย 



 
 

 

 
5.4.6 กรณีเกิดการแพร่ระบาดของศตัรูพืชให้ด าเนินการจดัหายาเคมี สารเคมีหรืออินทรียวตัถ ุตลอดจนวสัดอุปุกรณ์
ในการป้องกนัและก าจดัการแพร่ระบาดของศตัรูพืชทกุชนิด 
5.4.7 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านพืชกบัหน่วยงานของกรมสง่เสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเทา่นั ้
5.5 ด้านการประมง ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
5.5.1 ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัใินกรณีเกิดภยัพิบตัิขึน้ในพืน้ท่ีเฉพาะแหง่ภายในพืน้ท่ีจงัหวดั หรือ
เป็นภยัพิบตัเิล็กน้อย และมีความเสียหายแก่แหลง่เพาะเลีย้งสตัว์น า้ของเกษตรกร และความเสียหายนัน้อยูใ่นระดบั
ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยอ านาจของผู้ว่าราชการจงัหวดั 
5.5.2 ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัโดยสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์น า้ อาหารสตัว์น า้ วสัดทุางการประมง สารเคมีและ
ยารักษาโรคท่ีจ าเป็นได้ตามหลกัเกณฑ์วิธีการเง่ือนไข และอตัราท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
5.5.3 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านระมงกบัหน่วยงานของกรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเท่านัน้ 
5.6 ด้านปศสุตัว์ ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
5.6.1 จดัหาพืชอาหารสตัว์หรืออาหารสตัว์ให้แก่สตัว์ของราษฎรในกรณีท่ีขาดแคลนและมีผลกระทบตอ่ชีวิตสตัว์ 
ตามความเหมาะสมกบัประเภทและจ านวนสตัว์ของเกษตรกร โดยรวมถึงการจดัหาอาหารส าเร็จรูปท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมาะสมกบัคณุลกัษณะและประเภทของสตัว์ท่ีให้ความชว่ยเหลือแตล่ะชนิด ตามราคาท้องตลาด 
5.6.2 จดัหาวคัซีนและเวชภณัฑ์รักษาสตัว์ เพ่ือปรับปรุงสขุภาพสตัว์เลีย้งและป้องกนัก าจดัโรคอนัเกิดจากผลกระทบ
ของภาวะภยัพิบตัิตามความจ าเป็นในพืน้ท่ีจงัหวดัประสบภยั 
5.6.3 ให้การสนบัสนนุพนัธุ์พืชอาหารสตัว์ในกรณีแปลงหญ้าเลีย้งสตัว์ทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์เสียหาย 
5.6.4 ให้การสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์พร้อมอาหารสตัว์ได้เฉพาะในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตัิขึน้ในพืน้ท่ีเฉพาะแหง่ภายในพืน้ท่ี
จงัหวดั หรือเป็นภยัพิบตัขินาดเล็ก ท าให้สตัว์ของเกษตรกรตายหรือสญูหาย โดยความเสียหายอยูใ่นระดบัท่ีสามารถ
ให้ความชว่ยเหลือได้โดยอ านาจของผู้วา่ราชการจงัหวดั 
5.6.5 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านปศสุตัว์กบัหนว่ยงานของกรมปศสุตัว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเทา่นัน้ 
5.7 ด้านการเกษตรอ่ืน ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิรวมทัง้การป้องกนัภยัพิบตั ิโดยเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยได้ 
ดงันี ้
5.7.1 คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการปรับเกล่ียพืน้ท่ี การไถพรวน ยกร่อง การก่อสร้างคนัดนิ เพ่ือการเพาะปลกูพืชหรือ
ประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรท่ีเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภยัพิบตัิ 
5.7.2 คา่ซอ่มแซมอาคารชลประทาน และระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฉกุเฉิน โดยให้ด าเนินการได้
เฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวกบัการระบายน า้ 



 
 

 

 
5.7.3 คา่จ้างเหมารถยนต์ คา่ระวางบรรทกุทางรถไฟและเรือบรรทกุของเอกชนเพ่ือใช้ในการขนย้ายสตัว์เลีย้งท่ี
ประสบภยั และท่ีน าไปสนบัสนนุหรือขนสง่พืชหญ้าอาหารสตัว์ หรืออาหารสตัว์ให้เบกิจ่ายดงันี ้
 (1) คา่จ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทกุของเอกชน ให้จา่ยเป็นรายวนัตามราคาท้องถ่ิน 
 (2) คา่ระวางบรรทกุทางรถไฟ ให้เบกิจา่ยได้เทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
5.8 ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัไิด้ตามความจ าเป็น ดงันี  ้
5.8.1 จดัหาน า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับยานพาหนะบรรทกุน า้ของทางราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และเอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัใินกรณีภยัแล้งโดยให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ก าหนดความ
ชว่ยเหลือโดยพิจารณาถึงจ านวนราษฎร จ านวนวนัท่ีจะต้องจา่ย ระยะทางจากแหลง่น า้ถึงหมูบ้่านท่ีจะชว่ยเหลือ
จ านวนยานพาหนะบรรทกุน า้และความจขุองการบรรทกุ 
5.8.2 จดัหาภาชนะรองรับน า้ เชน่ โอง่ซีเมนต์ ถงัเหล็กอาบสงักะสี ถงัเก็บน า้ ค.ส.ล. ถงัปนูฉาบเสริมลวด หรือถงัเก็บ
น า้ประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเหลือราษฎรท่ีขาดแคลนน า้อปุโภคบริโภค 5.8.3 ซอ่มแซมภาชนะรองรับน า้ท่ีช ารุดเสียหาย 
เพ่ือให้สามารถใช้เก็บน า้ไว้อปุโภคบริโภค ตลอดจนปรับปรุงซอ่มแซมบอ่น า้บาดาลและบอ่น า้ตืน้โดยให้ ก.ช.ภ.อ. 
หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคมุดแูลการซอ่มแซมให้เป็นไปโดยถกูต้อง 
5.8.4 จดัหาวสัด ุ(ได้แก่ กระสอบทราย ดนิ ลกูรัง เสาเข็ม ไม้แบบ เป็นต้น) เพ่ือน าไปป้องกนัและแก้ไขเหตกุารณ์
เฉพาะหน้า หรือลดอนัตรายจากภยัพิบตัิท่ีจะท าความเสียหายตอ่สิ่งสาธารณประโยชน์หรือความเสียหายตอ่ราษฎร
โดยส่วนรวม 
5.8.5 ซอ่มแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีได้รับความเสียหายจากภยัพิบตัซิึง่มิได้อยูใ่นความรับผิดชอบของสว่นราชการ 
ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีเร่งดว่นจ าเป็นเพ่ือให้กลบัคืนสู่สภาพเดมิ โดยการซ่อมแซมนัน้ต้องไมซ่ า้ซ้อนกบัโครงการ
ท่ีได้รับงบประมาณด าเนินการในบริเวณนัน้อยูแ่ล้ว 
ส าหรับการซอ่มแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จะต้องเป็นกรณีท่ี
งบประมาณเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น ซึง่ตัง้ไว้ในปีนัน้ได้ใช้จา่ยหมดแล้ว และหากไมซ่อ่มแซมจะบงัเกิดความ
เสียหายตอ่สิ่งสาธารณประโยชน์หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยสว่นรวม 
สิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาด าเนินการซอ่มแซมนานให้ใช้งบประมาณปกติด าเนินการ 
ส าหรับสะพานหรือถนน หรือถนนท่ีมีท่อระบายน า้ท่ีได้รับความเสียหายจนไมส่ามารถซอ่มแซมให้กลบัคืนสูส่ภาพ
เดมิได้ ให้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทนหรือก่อสร้างสะพานไม้ชัว่คราว หรือทอ่เหล่ียม คสล. ขึน้ใหมท่ดแทน
ของเดมิได้เทา่ท่ีจ าเป็น เร่งดว่นเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทัง้นี ้การก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทนต้องใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้างไมเ่กิน 45 วนักรณีในเขตชมุชนท่ีเกิดภยัพิบตัเิป็นระยะเวลานาน ท าให้ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อนในการสญัจรไปมา ให้จดัท าสะพานไม้ทางเดนิชัว่คราวได้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนตามความจ าเป็น 
5.8.6 จ้างเหมาตดั ราน หรือริดต้นไม้หรือก่ิงไม้ท่ีหกัโคน่อนัเน่ืองมาจากภยัพิบตั ิซึง่อาจจะท าความเสียหายแก่สิ่ง
สาธารณประโยชน์ หรือทรัพย์สินของทางราชการ 



 
 

 

 
5.8.7 จ้างเหมาก าจดัสิ่งกีดขวางทางน า้ อนัได้แก่ สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ท่ีกีดขวางทางน า้ หรือก่ิงไม้ ต้นไม้ 
เศษสวะ กอไผ ่ฯลฯ ท่ีอดุช่องทางน า้เป็นอปุสรรคตอ่การระบายน า้ ท าให้สิ่งสาธารณประโยชน์ต้านทานน า้ไมไ่หวเกิด
ความช ารุดเสียหาย หรือเกิดความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินรวมทัง้การป้องกนั 
5.8.8 จดัหาน า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับเคร่ืองจกัรกลของทางราชการท่ีน ามาใช้ในการขุดดนิท าคนักัน้น า้ 
หรือก าจดัสิ่งกีดขวางทางน า้ เพ่ือป้องกนัมิให้น า้ท่วมสิ่งสาธารณประโยชน์และบ้านเรือนราษฎร 
5.9 ด้านการปฏิบตังิานให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ให้เบกิคา่ใช้จา่ย ดงันี  ้
5.9.1 คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ รวมทัง้ยานพาหนะของราชการหรือเอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือโดยสมคัรใจและไมค่ดิมลูคา่ 
ซึง่ช ารุดเสียหายในระหว่างปฏิบตังิานชว่ยเหลือผู้ประสบภยัตามความจ าเป็นให้อยูใ่นสภาพเดมิ เฉพาะกรณีจ าเป็น
เร่งดว่นเพ่ือให้การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภยัส าเร็จลลุว่งไปได้ 
5.9.2 คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน รวมทัง้คา่กระแสไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองสบูน า้ของทางราชการ องค์การปกครอง
สว่นท้องถ่ิน เพ่ือด าเนินการสบูน า้เข้า/ออก และเคร่ืองสบูน า้ของท่ีเอกชนน ามาใช้ชว่ยเหลือเฉพาะในกรณีท่ีเคร่ืองสบู
น า้ของทางราชการมีจ านวนไมเ่พียงพอโดยค านงึถึงความจ าเป็นและประหยดั และการให้ราษฎรมีสว่นร่วมในการ
ชว่ยเหลือตนเองเป็นส าคญั 
5.9.3 คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับยานพาหนะของราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือเอกชนท่ี
น ามาใช้ปฏิบตังิานชว่ยเหลือโดยสมคัรใจและไมค่ิดมลูคา่โดยค านงึถึงความจ าเป็นและประหยดั และการให้ราษฎร
มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือตนเองเป็นส าคญั 
5.9.4 กรณีท่ีเคร่ืองสบูน า้ หรือยานพาหนะของทางราชการและเอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัมีิไม่
เพียงพอและไมส่ามารถขอความร่วมมือจากภาคเอกชนได้ให้เชา่หรือจ้างเหมาเคร่ืองสบูน า้ หรือยานพาหนะเพื่อ
น าไปชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัไิด้เทา่ท่ีจ าเป็นเร่งดว่นโดยจา่ยคา่เชา่เป็นรายวันตามราคาท้องถ่ิน 
5.9.5 คา่จ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทัง้คา่จ้างเหมาแรงงาน จดัหีบหอ่ ให้ใช้เจ้าหน้าท่ีของสว่น
ราชการก่อน ในกรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีไมเ่พียงพอให้จ้างบคุคลภายนอกได้ตามจ านวนท่ีเห็นควร ตามอตัราคา่จ้าง
แรงงานขัน้ต ่าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
5.9.6 คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน นอกเวลา คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ี
ออกปฏิบตังิานให้ความชว่ยเหลือประชาชนในพืน้ท่ีท่ีประสบภยัให้เบกิจ่ายดงันี  ้
(1) คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นข้าราชการหรือ
ลกูจ้างของทางราชการ ให้เบิกจา่ยได้ในกรณีท่ีงบประมาณปกตไิมเ่พียงพอ หรือมิได้ตัง้ไว้เพ่ือการนี ้และให้เบกิจา่ย
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) คา่ตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมิใชข้่าราชการ หรือลกูจ้างของทางราชการ ให้เบกิจ่ายตามอตัราคา่จ้างแรงงาน
ขัน้ต ่าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
(3) คา่เบีย้เลีย้งหรือคา่ตอบแทน ส าหรับเจ้าหน้าท่ีควบคมุเคร่ืองสบูน า้ให้เบกิจา่ยได้ 1 คน ตอ่ 1 จดุ                                   



 
 

 

ท่ีตัง้เคร่ืองสบูน า้ 
(4) คา่เบีย้เลีย้งหรือคา่ตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีคนขบัรถยนต์บรรทกุเคร่ืองสบูน า้ วสัดแุละครุภณัฑ์ 1 คน ตอ่
รถยนต์ 1 คนั 
5.9.7 คา่อาหารจดัเลีย้งเจ้าหน้าท่ีของทางราชการและผู้มาให้ความชว่ยเหลือ มือ้ละไมเ่กิน 30 บาทตอ่คน ทัง้นี ้
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการและผู้มาให้ความชว่ยเหลือต้องไมไ่ด้รับเงินอ่ืนใดจากทางราชการอีก 
5.9.8 คา่ใช้จา่ยในการรับ-สง่ และตดิตอ่ส่ือสาร เทา่ท่ีจ่ายจริง 
5.9.9 คา่วสัดสุ านกังานซึง่เก่ียวเน่ืองในการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั และคา่วสัดใุนการจดัหีบห่อ คา่จ้างเหมาบริการ
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น เชน่ เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ให้เบกิได้ตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
5.10 กรณีมีความจ าเป็น หากรายการใดมิได้ก าหนดให้จ่ายเป็นเงิน ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้ มีอ านาจอนมุตัใิห้การ
ชว่ยเหลือพิจารณาให้จา่ยเป็นเงินก็ได้ โดยค านงึถึงสภาพและเหตกุารณ์ตามความเหมาะสม 
5.11 ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ซึง่มิใชอ่คัคีภยั วาตภยั อทุกภยั ภยัแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิง้ชว่ง ฟ้าผา่ ภยัจากลกูเห็บ 
ภยัอนัเกิดจากไฟป่า ภยัท่ีเกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศตัรูพืชทกุชนิด อากาศหนาวจดัผิดปกต ิภยั
สงคราม และภยัอนัเน่ืองมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย กองก าลงัจากนอกประเทศหรือจากการปราบปรามของ 
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการ ให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
5.11.1 ระดบัอ าเภอ ก่ิงอ าเภอ หรือจงัหวดั ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. น าเสนอ ก.ช.ภ.จ. และให้ ก.ช.ภ.จ. น าเสนอ
ผู้วา่ราชการจงัหวดัอนมุตัใิห้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ให้การชว่ยเหลือในด้านพืช ด้านประมง ด้าน
ปศสุตัว์ ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ด้านการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ด้านสงัคมสงเคราะห์และฟืน้ฟผูู้ประสบภยั ด้าน
การแพทย์และการสาธารณสขุ ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและด้านอ่ืน ๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้
พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยดัเป็นส าคญั 
5.11.2 กรุงเทพมหานคร ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงสาธารณสขุ และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พิจารณาให้การชว่ยเหลืออนัเป็นงานในหน้าท่ีของตน
ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยดัเป็นส าคญั 
6. การให้ความชว่ยเหลือข้างต้น ให้มีการประสานงานกนัระหวา่งสว่นราชการ หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน เอกชน และองค์กรการกศุลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การชว่ยเหลือทัว่ถึงไมซ่ า้ซ้อนกนั และการให้ความ
ชว่ยเหลือดงักลา่วให้ถือปฏิบตัเิชน่เดียวกบัเงินงบประมาณรายจา่ยโดยอนโุลม 
7. ให้จงัหวดัรายงานผลการปฏิบตังิานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินไปให้กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัทราบทกุ ๆ 15 วนั จนกวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จ 
ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีออกไปตรวจสอบตดิตามผลการปฏิบตังิานของจงัหวดัอีก
ทางหนึง่ด้วย 



 
 

 

8. ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสขุ และ
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบตัิปลีกย่อยเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการให้การชว่ยเหลือตามข้อ 5 ได้เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการนี ้
9. กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องให้ความชว่ยเหลือนอกเหนือจากหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการนี ้ให้ขออนมุตัิตอ่
กระทรวงการคลงั 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเรือง และ
บนัทกึเสนอ 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายก อบต.ควร หรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมาย พิจารณา
สัง่การ 
 

30 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

คณะท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือเจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบความเสียหาย 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

หนว่ยงานหรือสว่นงานท่ี
เก่ียวข้อง (คณะบริหาร/สภา
ฯ/หนว่ยงานระดบัสงูท่ี
เก่ียวข้อง พิจารณาให้ความ
ชว่ยเหลือ 
 

0 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 



 
 

 

 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
รูปภำพควำม
เสียหำย 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 



 
 

 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: งำนบริกำรให้ควำมช่วยเหลือสำธำรณภัย อุทกภัย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: งานบริการให้ความชว่ยเหลือสาธารณภยั อทุกภยั 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการเงือ่นไขตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 

2) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 และ
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที ่2)พ.ส.2549 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2556   

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] งานบริการให้ความชว่ยเหลือสาธารณภยั อทุกภยั 
13/09/2558 14:11  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร เลขที ่100 หมู่ที ่2 ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 

56140 เบอร์โทรศพัท์/โทรสาร/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหตุ – 
 



 
 

 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
อาศยัอ านาจตามความในข้อ 27 แหง่ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
พิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 กระทรวงการคลงัจงึก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยั
พิบตักิรณีฉกุเฉินไว้ดงัตอ่ไปนี ้
1. หลกัเกณฑ์นีเ้รียกว่า &amp;ldquo;หลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน 
พ.ศ.2551&amp;rdquo; 
2. หลกัเกณฑ์นีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2551 เป็นต้นไป 
3. ให้ยกเลิกหลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ท่ี
ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2546บรรดาหลกัเกณฑ์ และค าสัง่อ่ืนใดท่ีก าหนดไว้แล้วในหลกัเกณฑ์นี ้หรือซึง่
ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์นี ้ให้ใช้หลกัเกณฑ์นีแ้ทน 
4. ขอบเขตการจา่ยเงินทดรองราชการ จะต้องเป็นการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ตามความหมายแหง่
ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน 
5. การจา่ยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ให้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
และอตัราดงัตอ่ไปนี ้
5.1 ด้านการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ให้ด าเนินการชว่ยเหลือสิ่งของหรือจา่ยเป็นเงิน โดยค านงึถึงสภาพและเหตกุารณ์
ตามความเหมาะสม ดงันี ้
5.1.1 คา่อาหารจดัเลีย้งมือ้ละไมเ่กิน 30 บาท / วนั / คน และชว่ยเหลือเป็นถงุยงัชีพชดุละไมเ่กิน 500 บาท / 
ครอบครัว 
5.1.2 คา่เคร่ืองครัวและอปุกรณ์ในการประกอบอาหาร เท่าท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 3,500 บาท 
5.1.3 คา่จดัซือ้หรือจดัหาน า้ส าหรับบริโภคและใช้สอยในท่ีอยู่อาศยัเทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นจนกวา่เหตกุารณ์
ประสบภยัพิบตัจิะเข้าสูภ่าวะปกติ 
5.1.4 คา่วสัดซุ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัประจ า ซึง่ผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นเจ้าของท่ีได้รับความเสียหายบางสว่น และท่ีอยู่
อาศยัของพระภิกษุสามเณรในวดัท่ีได้รับความเสียหายบางสว่นเทา่ท่ีจา่ยจริงหลงัละไมเ่กิน 20,000 บาท 
5.1.5 คา่วสัดกุ่อสร้างท่ีอยู่อาศยัประจ า ซึง่ผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นเจ้าของท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั และท่ีอยู่อาศยั
ของพระภิกษุสามเณรในวดัท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั เทา่ท่ีจา่ยจริงหลงัละไมเ่กิน 30,000 บาท 
5.1.6 คา่วสัดซุ่อมแซมยุ้งข้าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสตัว์ท่ีได้รับความเสียหายบางสว่น เท่าท่ีจา่ยจริง 
ครอบครัวละไมเ่กิน 3,000 บาท 
5.1.7 คา่วสัดสุร้างยุ้งข้าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสตัว์ท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั เทา่ท่ีจา่ยจริง 
ครอบครัวละไมเ่กิน 8,000 บาท 



 
 

 

5.1.8 คา่อปุกรณ์แสงสวา่งในท่ีอยู่อาศยัแทนของเดมิ เท่าท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 200 บาท 
5.1.9 กรณีต้องเชา่ท่ีพกัให้ผู้ประสบภยั ให้จา่ยคา่เชา่ท่ีพกัระยะเวลาไมเ่กิน 7 วนั เทา่ท่ีจา่ยจริง ในอตัราคนละไมเ่กิน 
100 บาท ตอ่วนั 
5.1.10 กรณีท่ีผู้ประสบภยัพิบตัเิชา่บ้านเรือนของผู้ อ่ืนและบ้านเชา่เสียหายจากภยัพิบตัทิัง้หลงัหรือเสียหายบางสว่น
จนอยู่อาศยัไมไ่ด้ ให้ชว่ยเหลือเป็นคา่เชา่บ้านแก่ผู้ประสบภยัพิบตัเิทา่ท่ีจ่ายจริงในอตัราครอบครัวละไมเ่กินเดือนละ 
1,500 บาท เป็นเวลาไมเ่กิน 2 เดือน 
5.1.11 คา่ดดัแปลงสถานท่ีส าหรับเป็นท่ีพกัชัว่คราว เทา่ท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 2,000 บาท หรือคา่สร้างท่ีพกั
ชัว่คราว เทา่ท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 4,000 บาท หรือคา่ผ้าใบหรือผ้าพลาสตกิหรือวสัดอ่ืุน ๆ ส าหรับกนัแดด
กนัฝนและป้องกนัอทุกภยั เท่าท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 800 บาท 
5.1.12 คา่ใช้จา่ยในการจดัสาธารณปูโภคในท่ีพกัชัว่คราว 
(1) คา่ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามท่ีการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจะเรียกเก็บ ส าหรับกรณีท่ีท้องท่ีนัน้ไมมี่
ไฟฟ้า ให้จดัอปุกรณ์แสงสวา่งอ่ืน ๆ ทดแทนได้เทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น (2) จดัหาน า้บริโภคและใช้สอย จาก
หนว่ยงานท่ีจงัหวดัและอ าเภอมีอยู่ เชน่ การประปาสว่นภูมิภาค การประปานครหลวง หนว่ยดบัเพลิงเทศบาล เป็น
ต้น หรือจดัซือ้อปุกรณ์บรรจนุ า้ตามความจ าเป็นของจ านวนผู้ประสบภยัพิบตัิ รวมทัง้การจดัซือ้เพ่ือบริโภคใช้สอย 
เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
(3) จดัสร้างห้องน า้ 1 ท่ีตอ่ 10 คน เทา่ท่ีจา่ยจริง เฉล่ียท่ีละไมเ่กิน 1,500 บาท 
(4) จดัสร้างห้องส้วม 1 ท่ีตอ่ 10 คน เทา่ท่ีจา่ยจริงเฉล่ียท่ีละไมเ่กิน 1,500 บาท 
(5) จดัสร้างโรงครัวและท่ีรับประทานอาหาร เทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
(6) จดัสร้างท่ีรองรับ ท าลายหรือก าจดัขยะมลูฝอย เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
5.1.13 คา่เคร่ืองนุง่หม่ คนละ 2 ชดุ เทา่ท่ีจ่ายจริงไมเ่กิน 1,000 บาท ในกรณีท่ีผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นนกัเรียนหรือ
นกัศกึษา ให้จา่ยคา่เคร่ืองแบบนกัเรียนหรือนกัศกึษาตามแบบของสถานศกึษาได้อีก คนละ 2 ชดุ เทา่ท่ีจา่ยจริงไม่
เกิน 1,000 บาท 
5.1.14 คา่เคร่ืองนอน เท่าท่ีจ่ายจริงคนละไมเ่กิน 500 บาท 
5.1.15 คา่เคร่ืองมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทนุประกอบอาชีพส าหรับผู้ประสบภยัพิบตั ิเทา่ท่ีจา่ยจริง ครอบครัว
ละไมเ่กิน 10,000 บาท 
5.1.16 คา่ชว่ยเหลือผู้บาดเจ็บ 
 (1) กรณีบาดเจ็บสาหสัท่ีต้องรักษาในสถานพยาบาลตัง้แต ่3 วนั ขึน้ไปให้จา่ยเงินชว่ยเหลือเบือ้งต้น 3,000 บาท 
และกรณีท่ีต้องรักษาตวัเกิน 30 วนัให้ชว่ยเหลือเป็นเงินยงัชีพอีกคนละ 2,000 บาท ตอ่เดือน จนกวา่จะออกจาก
สถานพยาบาล 
 (2) กรณีบาดเจ็บจนถึงขัน้พิการไมส่ามารถประกอบอาชีพตามปกตไิด้ให้ช่วยเหลือเบือ้งต้นเป็นเงินจ านวน 10,000 
บาท และให้ช่วยเหลือเป็นเงินยงัชีพ คนละ 2,000 บาท ตอ่เดือน เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี เว้นแตส่ามารถประกอบ



 
 

 

อาชีพมีรายได้พอเลีย้งตนเอง หรือมีหนว่ยงานอ่ืนชว่ยเหลือตอ่ให้งดเงินยงัชีพดงักลา่ว 
 (3) กรณีท่ีเป็นสาธารณภยัขนาดใหญ่ หรือรุนแรงเป็นท่ีสะเทือนขวญัของประชาชนทัว่ไป ให้จา่ยเงินและหรือสิ่งของ
ปลอบขวญัผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บท่ีรักษาตวัในสถานพยาบาลรายละไมเ่กิน 2,000 บาท 
5.1.17 คา่จดัการศพผู้ เสียชีวิต รายละไมเ่กิน 25,000 บาท และในกรณีผู้ประสบภยัท่ีเสียชีวิตเป็นหวัหน้าครอบครัว
หรือเป็นผู้หารายได้เลีย้งดคูรอบครัว ให้พิจารณาชว่ยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไมเ่กิน 25,000 บาท 
5.1.18 กรณีอากาศหนาวจดัผิดปกต ิมีอณุหภมูิต ่ากวา่ 15 องศาเซลเซียส และมีชว่งเวลาอากาศหนาวจดัยาวนาน
ตดิตอ่กนัเกิน 3 วนั ให้จา่ยคา่จดัซือ้เคร่ืองกนัหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าท่ีจา่ยจริงคนละไมเ่กิน 240 บาท ทัง้นี ้
จงัหวดัหนึง่ไมเ่กินงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท 
5.1.19 คา่ขนย้ายครอบครัวผู้ประสบภยัพิบตัท่ีิจ าเป็นต้องย้ายถ่ินท่ีอยูใ่หมห่รือกลบัภูมิล าเนาเดมิ เท่าท่ีจา่ยจริง 
ครอบครัวละไมเ่กิน 5,000 บาท 
5.2 ด้านสงัคมสงเคราะห์และฟืน้ฟผูู้ประสบภยั ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
5.2.1 ชว่ยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้สงูอายหุรือผู้พิการ ซึง่หวัหน้าครอบครัวประสบภยัพิบตัจินเสียชีวิต พิการ หรือ
บาดเจ็บ และไมส่ามารถด ารงชีวิตได้อยา่งปกตสิขุ เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 
(ได้แก่ รถเข็น รถโยก ไม้เท้า หรือสิ่งชว่ยคนพิการโดยตรงอยา่งอ่ืน และอปุกรณ์เสริมพิเศษ เชน่ แวน่ตา เคร่ืองชว่ยฟัง 
เป็นต้น) ได้ในกรณีเร่งดว่นตามความเหมาะสมและจ าเป็น ครอบครัวละไมเ่กิน 5,000 บาท 
5.2.2 ชว่ยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้าแก่นกัเรียน นกัศกึษา ท่ีบิดา มารดา หรือผู้
อปุการะเลีย้งด ูหรือผู้ มีรายได้หลกัเลีย้งดคูรอบครัวเสียชีวิตจากภยัพิบตั ิดงันี ้
(1) คา่อปุกรณ์การเรียน การศกึษา คนละไมเ่กิน 3,000 บาท 
 (2) คา่ใช้จา่ยตามภารกิจประจ าวนัของนกัเรียน นกัศกึษา เชน่ คา่พาหนะเดนิทางไปสถานศกึษา คนละ 500 บาท 
ตอ่ 1 ภยัหรือ 1 เหตกุารณ์ 
5.2.3 จดัโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสัน้เฉพาะพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัแิก่ผู้ประสบภยัเพ่ือให้มีรายได้เลีย้งดู
ครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยให้เบกิคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานเทา่ท่ีจา่ยจริง ดงันี ้(1) คา่ใช้จา่ยส าหรับอปุกรณ์การ
ฝึกอาชีพเทา่ท่ีจ่ายจริง คนละไมเ่กิน 2,000 บาท (2) คา่ใช้จา่ยตอบแทนวิทยากร วนัละไมเ่กิน 500 บาท ไมเ่กิน 10 
วนั 
 (3) คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน ปฏิบตักิารฝึกอบรม เท่าท่ีจา่ยจริงภายในวงเงิน ไมเ่กิน 10,000 บาท 
 (4) คา่อปุกรณ์ในการลงทนุประกอบอาชีพท่ีได้รับการฝึกอบรม เท่าท่ีจา่ยจริงครอบครัวละไมเ่กิน 4,000 บาท 
5.3 ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ ดงันี  ้
5.3.1 จดัให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนท่ีเจ็บป่วยจากภยัพิบตัใินสถานพยาบาล หรือจดัหน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ีไปให้บริการรักษาพยาบาลโรคทางกายและจิต ณ จดุเกิดเหตโุดยจา่ยคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผา่น
สถานบริการได้ตามท่ีจ่ายจริง ตามอตัราคา่บริการของสถานบริการสาธารณสขุท่ีกระทรวงสาธารณสขุประกาศใช้ 
แตท่ัง้นีไ้มเ่กิน 50,000 บาท ตอ่คน 



 
 

 

 
5.3.2 จดัหาวสัด ุเคมีภณัฑ์ อาหาร และเวชภณัฑ์ ส าหรับแจกจา่ยประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน า้ อาหารท่ี
ปลอดภยั ดงันี ้
 (1) คา่วสัด ุเคมีภณัฑ์ ส าหรับท าความสะอาดบอ่น า้ตืน้ของประชาชน บอ่น า้ละไมเ่กิน 30 บาท 
(2) น า้ด่ืมแก่ครอบครัวท่ีขาดแคลนน า้สะอาดบริโภค ครอบครัวละไมเ่กิน 200 บาท 
(3) คา่อาหารเสริมโปรตีน และอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกายแก่ประชาชนผู้ประสบภยั เพ่ือการฟืน้ฟูสภาพร่างกาย
และเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัโรค ครอบครัวละไมเ่กิน 500 บาท 
5.3.3 จดัหาวสัด ุเคมีภณัฑ์ วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับไปปฏิบตังิานชว่ยเหลือประชาชน ปรับปรุง
สขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การควบคมุป้องกนัโรค ได้แก่ 
 (1) คา่วสัด ุเคมีภณัฑ์ ส าหรับท าความสะอาดบอ่น า้สาธารณะ ติดตัง้ประปาสนาม ท าลายแหลง่แพร่เชือ้โรค เทา่ท่ี
จา่ยจริงตามความจ าเป็น 
 (2) คา่ใช้จา่ยในการเป่าล้างบอ่น า้บาดาล แหง่ละไมเ่กิน 4,600 บาท 
 (3) คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บ้านแหง่ละไมเ่กิน 26,580 บาท (4) คา่สารเคมีและวสัดใุน
กิจกรรมการล้างตลาด ได้แก่ ผงปนูคลอรีน 65% และถงุด าใสข่ยะ เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
 (5) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับทดสอบเชือ้อจุจาระร่างอยา่งแรง น า้ อาหาร และเคร่ืองดื่ม จา่ยได้
ตวัอยา่งละไมเ่กิน 100 บาท 
 (6) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์ส าหรับเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้เพ่ือน าสง่อจุจาระ จ่ายได้ตวัอยา่งละไมเ่กิน 15 บาท และเพ่ือ
น าสง่ตวัอยา่งน า้ จา่ยได้ไมเ่กินตวัอย่างละ 25 บาท ส าหรับตรวจหาเชือ้ก่อโรคอจุจาระร่วง 
(7) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับการทดสอบอาหาร จา่ยได้ตวัอย่างละไมเ่กิน 30 บาท 
 (8) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์ส าหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโต สไปโรซีส จา่ยได้ตวัอย่างละไมเ่กิน 50 บาท 
(9) คา่ยาและเวชภณัฑ์ ส าหรับการรักษาและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคจา่ยได้ไมเ่กินคนละ 68 บาท 
5.3.4 จดัหาวสัดใุนการเก็บตวัอยา่งอากาศ 
(1) คา่วสัดสุ าหรับเคร่ืองเก็บตวัอยา่งฝุ่ นละออง ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ประกอบด้วย แปรงถ่าน 1 คู ่ปากกา 
เคร่ืองบนัทกึอตัราการไหล แผน่กราฟวงกลมบนัทกึอตัราการไหล กระดาษกรองใยแก้ว และคา่ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตักิาร ตวัอย่างละไมเ่กิน 4,020 บาท 
(2) คา่วสัดเุก็บตวัอย่างและน า้ยาวิเคราะห์ตะกัว่ตวัอยา่งละไมเ่กิน 500 บาท 
(3) คา่วสัดเุก็บตวัอย่าง น า้ยา และสารเคมี ในการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ตวัอยา่งละไม่
เกิน 300 บาท 
(4) คา่วสัดเุก็บตวัอย่าง น า้ยาและสารเคมีในการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ ตวัอยา่งละไม่
เกิน 300 บาท 
 



 
 

 

 
5.3.5 ซอ่มแซมสถานบริการทางสาธารณสขุรวมทัง้ครุภณัฑ์ท่ีเสียหายจากภยัพิบตั ิหรือระหวา่งให้การชว่ยเหลือ
เฉพาะรายการท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่น เพ่ือให้คืนสูส่ภาพปกติและสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้โดยเร็วเทา่นัน้ 
โดยให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคมุดแูลให้การปฏิบตัเิป็นไปโดยถกูต้อง 
5.3.6 คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีออกปฏิบตังิาน
ให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัในพืน้ท่ีประสบภยัให้เบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีงบประมาณปกตไิมเ่พียงพอ หรือมิได้ตัง้
ไว้เพ่ือการนี ้และให้เบกิจ่ายตามระเบียบของทางราชการโดยให้ถือหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
(1) หนว่ยแพทย์เคล่ือนท่ี ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 10 คน / หนว่ย / ครัง้ 
(2) หนว่ยสาธิตประปาสนาม ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 5 คน 
(3) หนว่ยสาธิตการล้างบอ่น า้ ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
(4) หนว่ยเป่าล้างบอ่น า้บาดาล ประปาหมูบ้่าน ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
(5) หนว่ยสขุศกึษาและประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท่ี ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละ 
ไมเ่กิน 3 คน / หนว่ย / ครัง้ 
(6) หนว่ยปฏิบตังิานด้านควบคมุป้องกนัโรค ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
5.4 ด้านพืช ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี ้
5.4.1 กรณีพืชอายสุัน้เสียหาย ให้ชว่ยเหลือเป็นพนัธุ์พืชอายสุัน้ไมเ่กินร้อยละ 100 ของพืน้ท่ีเสียหาย หรือพนัธุ์ไม้
ผลไม้ยืนต้นไมเ่กินร้อยละ 25 ของพืน้ท่ีเสียหาย พร้อมทัง้ชว่ยเหลือในด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช หรือสารเคมี 
หรืออินทรีย์วตัถท่ีุชว่ยในการเจริญเตบิโตของพืชในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีท่ีให้ความชว่ยเหลือ 
5.4.2 กรณีไม้ผลยืนต้นเสียหาย ให้ชว่ยเหลือเป็นพนัธุ์ไม้ผลยืนต้นไมเ่กินร้อยละ 100 ของพืน้ท่ีเสียหาย พร้อมทัง้
ชว่ยเหลือในด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชหรือสารเคมีหรืออินทรียวตัถท่ีุช่วยในการเจริญเตบิโตของพืชในอตัราร้อย
ละ 50 ของพืน้ท่ีท่ีให้ความชว่ยเหลือ 
5.4.3 กรณีพืชท่ีปลกูได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิ ท าให้ชะงกัการเจริญเติบโตแตไ่ม่ตายและยงัอยูใ่นสภาพฟืน้ฟใูห้
กลบัสูส่ภาพเดมิได้ให้ช่วยเหลือด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช หรือสารเคมีหรืออินทรียวตัถท่ีุช่วยในการฟืน้ฟใูห้พืชท่ี
ทรุดโทรมนัน้ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีท่ีสามารถฟืน้ฟไูด้ 
5.4.4 กรณีพืน้ท่ีท าการเพาะปลกูได้ถกูหิน ดนิทราย ไม้ โคลน รวมทัง้ซากวสัดทุกุชนิดทบัถมจนไมส่ามารถใช้
เพาะปลกูได้ และหนว่ยงานของรัฐไมส่ามารถเข้าไปให้ความชว่ยเหลือ กรณีดงักลา่วได้ให้ชว่ยเหลือคา่ใช้จา่ยเป็น
คา่จ้างเหมาในการขดุลอกขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน รวมทัง้ซากวสัดท่ีุทบัถมพืน้ท่ีแปลงเกษตรกรรม เพ่ือให้
สามารถใช้พืน้ท่ีเพ่ือการเพาะปลกูพืชอายสุัน้ได้ในขนาดพืน้ท่ีไมเ่กิน 5 ไร่ 
5.4.5 กรณีราษฎรมีความจ าเป็นต้องย้ายปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิ ให้
ชว่ยเหลือคา่ใช้จา่ยในการขนย้ายปัจจยัการผลิตและผลผลิต ในอตัราร้อยละ 50 ของปัจจยัการผลิตและผลผลิตของ
เกษตรกรท่ีด าเนินการขนย้าย 



 
 

 

5.4.6 กรณีเกิดการแพร่ระบาดของศตัรูพืชให้ด าเนินการจดัหายาเคมี สารเคมีหรืออินทรียวตัถ ุตลอดจนวสัดอุปุกรณ์
ในการป้องกนัและก าจดัการแพร่ระบาดของศตัรูพืชทกุชนิด 
5.4.7 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านพืชกบัหน่วยงานของกรมสง่เสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเทา่นั ้
5.5 ด้านการประมง ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
5.5.1 ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัใินกรณีเกิดภยัพิบตัิขึน้ในพืน้ท่ีเฉพาะแหง่ภายในพืน้ท่ีจงัหวดั หรือ
เป็นภยัพิบตัเิล็กน้อย และมีความเสียหายแก่แหลง่เพาะเลีย้งสตัว์น า้ของเกษตรกร และความเสียหายนัน้อยูใ่นระดบั
ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยอ านาจของผู้ว่าราชการจงัหวดั 
5.5.2 ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัโดยสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์น า้ อาหารสตัว์น า้ วสัดทุางการประมง สารเคมีและ
ยารักษาโรคท่ีจ าเป็นได้ตามหลกัเกณฑ์วิธีการเง่ือนไข และอตัราท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
5.5.3 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านระมงกบัหน่วยงานของกรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเท่านัน้ 
5.6 ด้านปศสุตัว์ ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
5.6.1 จดัหาพืชอาหารสตัว์หรืออาหารสตัว์ให้แก่สตัว์ของราษฎรในกรณีท่ีขาดแคลนและมีผลกระทบตอ่ชีวิตสตัว์ 
ตามความเหมาะสมกบัประเภทและจ านวนสตัว์ของเกษตรกร โดยรวมถึงการจดัหาอาหารส าเร็จรูปท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมาะสมกบัคณุลกัษณะและประเภทของสตัว์ท่ีให้ความชว่ยเหลือแตล่ะชนิด ตามราคาท้องตลาด 
5.6.2 จดัหาวคัซีนและเวชภณัฑ์รักษาสตัว์ เพ่ือปรับปรุงสขุภาพสตัว์เลีย้งและป้องกนัก าจดัโรคอนัเกิดจากผลกระทบ
ของภาวะภยัพิบตัิตามความจ าเป็นในพืน้ท่ีจงัหวดัประสบภยั 
5.6.3 ให้การสนบัสนนุพนัธุ์พืชอาหารสตัว์ในกรณีแปลงหญ้าเลีย้งสตัว์ทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์เสียหาย 
5.6.4 ให้การสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์พร้อมอาหารสตัว์ได้เฉพาะในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตัิขึน้ในพืน้ท่ีเฉพาะแหง่ภายในพืน้ท่ี
จงัหวดั หรือเป็นภยัพิบตัขินาดเล็ก ท าให้สตัว์ของเกษตรกรตายหรือสญูหาย โดยความเสียหายอยูใ่นระดบัท่ีสามารถ
ให้ความชว่ยเหลือได้โดยอ านาจของผู้วา่ราชการจงัหวดั 
5.6.5 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านปศสุตัว์กบัหนว่ยงานของกรมปศสุตัว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเทา่นัน้ 
5.7 ด้านการเกษตรอ่ืน ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิรวมทัง้การป้องกนัภยัพิบตั ิโดยเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยได้ 
ดงันี ้
5.7.1 คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการปรับเกล่ียพืน้ท่ี การไถพรวน ยกร่อง การก่อสร้างคนัดนิ เพ่ือการเพาะปลกูพืชหรือ
ประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรท่ีเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภยัพิบตัิ 
5.7.2 คา่ซอ่มแซมอาคารชลประทาน และระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฉกุเฉิน โดยให้ด าเนินการได้
เฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวกบัการระบายน า้ 
 



 
 

 

5.7.3 คา่จ้างเหมารถยนต์ คา่ระวางบรรทกุทางรถไฟและเรือบรรทกุของเอกชนเพ่ือใช้ในการขนย้ายสตัว์เลีย้งท่ี
ประสบภยั และท่ีน าไปสนบัสนนุหรือขนสง่พืชหญ้าอาหารสตัว์ หรืออาหารสตัว์ให้เบกิจา่ยดงันี  ้
 (1) คา่จ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทกุของเอกชน ให้จา่ยเป็นรายวนัตามราคาท้องถ่ิน 
 (2) คา่ระวางบรรทกุทางรถไฟ ให้เบิกจา่ยได้เทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
5.8 ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัไิด้ตามความจ าเป็น ดงันี  ้
5.8.1 จดัหาน า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับยานพาหนะบรรทกุน า้ของทางราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และเอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัใินกรณีภยัแล้งโดยให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ก าหนดความ
ชว่ยเหลือโดยพิจารณาถึงจ านวนราษฎร จ านวนวนัท่ีจะต้องจา่ย ระยะทางจากแหลง่น า้ถึงหมูบ้่านท่ีจะชว่ยเหลือ
จ านวนยานพาหนะบรรทกุน า้และความจขุองการบรรทกุ 
5.8.2 จดัหาภาชนะรองรับน า้ เชน่ โอง่ซีเมนต์ ถงัเหล็กอาบสงักะสี ถงัเก็บน า้ ค.ส.ล. ถงัปนูฉาบเสริมลวด หรือถงัเก็บ
น า้ประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเหลือราษฎรท่ีขาดแคลนน า้อปุโภคบริโภค 5.8.3 ซอ่มแซมภาชนะรองรับน า้ท่ีช ารุดเสียหาย 
เพ่ือให้สามารถใช้เก็บน า้ไว้อปุโภคบริโภค ตลอดจนปรับปรุงซอ่มแซมบอ่น า้บาดาลและบอ่น า้ตืน้โดยให้ ก.ช.ภ.อ. 
หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคมุดแูลการซอ่มแซมให้เป็นไปโดยถกูต้อง 
5.8.4 จดัหาวสัด ุ(ได้แก่ กระสอบทราย ดนิ ลกูรัง เสาเข็ม ไม้แบบ เป็นต้น) เพ่ือน าไปป้องกนัและแก้ไขเหตกุารณ์
เฉพาะหน้า หรือลดอนัตรายจากภยัพิบตัิท่ีจะท าความเสียหายตอ่สิ่งสาธารณประโยชน์หรือความเสียหายตอ่ราษฎร
โดยส่วนรวม 
5.8.5 ซอ่มแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีได้รับความเสียหายจากภยัพิบตัซิึง่มิได้อยูใ่นความรับผิดชอบของสว่นราชการ 
ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีเร่งดว่นจ าเป็นเพ่ือให้กลบัคืนสู่สภาพเดมิ โดยการซ่อมแซมนัน้ต้องไมซ่ า้ซ้อนกบัโครงการ
ท่ีได้รับงบประมาณด าเนินการในบริเวณนัน้อยูแ่ล้ว 
ส าหรับการซอ่มแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จะต้องเป็นกรณีท่ี
งบประมาณเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น ซึง่ตัง้ไว้ในปีนัน้ได้ใช้จา่ยหมดแล้ว และหากไมซ่อ่มแซมจะบงัเกิดความ
เสียหายตอ่สิ่งสาธารณประโยชน์หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยสว่นรวม 
สิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาด าเนินการซอ่มแซมนานให้ใช้งบประมาณปกติด าเนินการ 
ส าหรับสะพานหรือถนน หรือถนนท่ีมีท่อระบายน า้ท่ีได้รับความเสียหายจนไมส่ามารถซอ่มแซมให้กลบัคืนสูส่ภาพ
เดมิได้ ให้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทนหรือก่อสร้างสะพานไม้ชัว่คราว หรือทอ่เหล่ียม คสล. ขึน้ใหมท่ดแทน
ของเดมิได้เทา่ท่ีจ าเป็น เร่งดว่นเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทัง้นี ้การก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทนต้องใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้างไมเ่กิน 45 วนักรณีในเขตชมุชนท่ีเกิดภยัพิบตัเิป็นระยะเวลานาน ท าให้ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อนในการสญัจรไปมา ให้จดัท าสะพานไม้ทางเดนิชัว่คราวได้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนตามความจ าเป็น 
5.8.6 จ้างเหมาตดั ราน หรือริดต้นไม้หรือก่ิงไม้ท่ีหกัโคน่อนัเน่ืองมาจากภยัพิบตั ิซึง่อาจจะท าความเสียหายแก่สิ่ง
สาธารณประโยชน์ หรือทรัพย์สินของทางราชการ 
 



 
 

 

5.8.7 จ้างเหมาก าจดัสิ่งกีดขวางทางน า้ อนัได้แก่ สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ท่ีกีดขวางทางน า้ หรือก่ิงไม้ ต้นไม้ 
เศษสวะ กอไผ ่ฯลฯ ท่ีอดุช่องทางน า้เป็นอปุสรรคตอ่การระบายน า้ ท าให้สิ่งสาธารณประโยชน์ต้านทานน า้ไมไ่หวเกิด
ความช ารุดเสียหาย หรือเกิดความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินรวมทัง้การป้องกนั 
5.8.8 จดัหาน า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับเคร่ืองจกัรกลของทางราชการท่ีน ามาใช้ในการขดุดนิท าคนักัน้น า้ 
หรือก าจดัสิ่งกีดขวางทางน า้ เพ่ือป้องกนัมิให้น า้ท่วมสิ่งสาธารณประโยชน์และบ้านเรือนราษฎร 
5.9 ด้านการปฏิบตังิานให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ให้เบกิคา่ใช้จา่ย ดงันี  ้
5.9.1 คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ รวมทัง้ยานพาหนะของราชการหรือเอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือโดยสมคัรใจและไมค่ดิมลูคา่ 
ซึง่ช ารุดเสียหายในระหว่างปฏิบตังิานชว่ยเหลือผู้ประสบภยัตามความจ าเป็นให้อยูใ่นสภาพเดมิ เฉพาะกรณีจ าเป็น
เร่งดว่นเพ่ือให้การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภยัส าเร็จลลุว่งไปได้ 
5.9.2 คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน รวมทัง้คา่กระแสไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองสบูน า้ของทางราชการ องค์การปกครอง
สว่นท้องถ่ิน เพ่ือด าเนินการสบูน า้เข้า/ออก และเคร่ืองสบูน า้ของท่ีเอกชนน ามาใช้ชว่ยเหลือเฉพาะในกรณีท่ีเคร่ืองสบู
น า้ของทางราชการมีจ านวนไมเ่พียงพอโดยค านงึถึงความจ าเป็นและประหยดั และการให้ราษฎรมีสว่นร่วมในการ
ชว่ยเหลือตนเองเป็นส าคญั 
5.9.3 คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับยานพาหนะของราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือเอกชนท่ี
น ามาใช้ปฏิบตังิานชว่ยเหลือโดยสมคัรใจและไมค่ิดมลูคา่โดยค านงึถึงความจ าเป็นและประหยดั และการให้ราษฎร
มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือตนเองเป็นส าคญั 
5.9.4 กรณีท่ีเคร่ืองสบูน า้ หรือยานพาหนะของทางราชการและเอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัมีิไม่
เพียงพอและไมส่ามารถขอความร่วมมือจากภาคเอกชนได้ให้เชา่หรือจ้างเหมาเคร่ืองสบูน า้ หรือยานพาหนะเพื่อ
น าไปชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัไิด้เทา่ท่ีจ าเป็นเร่งดว่นโดยจา่ยคา่เชา่เป็นรายวนัตามราคาท้องถ่ิน 
5.9.5 คา่จ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทัง้คา่จ้างเหมาแรงงาน จดัหีบหอ่ ให้ใช้เจ้าหน้าท่ีของสว่น
ราชการก่อน ในกรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีไมเ่พียงพอให้จ้างบคุคลภายนอกได้ตามจ านวนท่ีเห็นควร ตามอตัราคา่จ้าง
แรงงานขัน้ต ่าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
5.9.6 คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน นอกเวลา คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ี
ออกปฏิบตังิานให้ความชว่ยเหลือประชาชนในพืน้ท่ีท่ีประสบภยัให้เบกิจ่ายดงันี  ้
(1) คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นข้าราชการหรือ
ลกูจ้างของทางราชการ ให้เบิกจา่ยได้ในกรณีท่ีงบประมาณปกตไิมเ่พียงพอ หรือมิได้ตัง้ไว้เพ่ือการนี ้และให้เบกิจา่ย
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) คา่ตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมิใชข้่าราชการ หรือลกูจ้างของทางราชการ ให้เบกิจ่ายตามอตัราคา่จ้างแรงงาน
ขัน้ต ่าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
(3) คา่เบีย้เลีย้งหรือคา่ตอบแทน ส าหรับเจ้าหน้าท่ีควบคมุเคร่ืองสบูน า้ให้เบกิจา่ยได้ 1 คน ตอ่ 1 จดุ ท่ีตัง้เคร่ืองสบู
น า้ 



 
 

 

 
(4) คา่เบีย้เลีย้งหรือคา่ตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีคนขบัรถยนต์บรรทกุเคร่ืองสบูน า้ วสัดแุละครุภณัฑ์ 1 คน ตอ่
รถยนต์ 1 คนั 
5.9.7 คา่อาหารจดัเลีย้งเจ้าหน้าท่ีของทางราชการและผู้มาให้ความชว่ยเหลือ มือ้ละไมเ่กิน 30 บาทตอ่คน ทัง้นี ้
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการและผู้มาให้ความชว่ยเหลือต้องไมไ่ด้รับเงินอ่ืนใดจากทางราชการอีก 
5.9.8 คา่ใช้จา่ยในการรับ-สง่ และตดิตอ่ส่ือสาร เทา่ท่ีจ่ายจริง 
5.9.9 คา่วสัดสุ านกังานซึง่เก่ียวเน่ืองในการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั และคา่วสัดใุนการจดัหีบห่อ คา่จ้างเหมาบริการ
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น เชน่ เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ให้เบกิได้ตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
5.10 กรณีมีความจ าเป็น หากรายการใดมิได้ก าหนดให้จ่ายเป็นเงิน ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้ มีอ านาจอนมุตัใิห้การ
ชว่ยเหลือพิจารณาให้จา่ยเป็นเงินก็ได้ โดยค านงึถึงสภาพและเหตกุารณ์ตามความเหมาะสม 
5.11 ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ซึง่มิใชอ่คัคีภยั วาตภยั อทุกภยั ภยัแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิง้ชว่ง ฟ้าผา่ ภยัจากลกูเห็บ 
ภยัอนัเกิดจากไฟป่า ภยัท่ีเกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศตัรูพืชทกุชนิด อากาศหนาวจดัผิดปกต ิภยั
สงคราม และภยัอนัเน่ืองมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย กองก าลงัจากนอกประเทศหรือจากการปราบปรามของ 
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการ ให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
5.11.1 ระดบัอ าเภอ ก่ิงอ าเภอ หรือจงัหวดั ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. น าเสนอ ก.ช.ภ.จ. และให้ ก.ช.ภ.จ. น าเสนอ
ผู้วา่ราชการจงัหวดัอนมุตัใิห้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ให้การชว่ยเหลือในด้านพืช ด้านประมง ด้าน
ปศสุตัว์ ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ด้านการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ด้านสงัคมสงเคราะห์และฟืน้ฟผูู้ประสบภยั ด้าน
การแพทย์และการสาธารณสขุ ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและด้านอ่ืน ๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้
พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยดัเป็นส าคญั 
5.11.2 กรุงเทพมหานคร ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงสาธารณสขุ และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พิจารณาให้การชว่ยเหลืออนัเป็นงานในหน้าท่ีของตน
ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยดัเป็นส าคญั 
6. การให้ความชว่ยเหลือข้างต้น ให้มีการประสานงานกนัระหวา่งสว่นราชการ หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน เอกชน และองค์กรการกศุลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การชว่ยเหลือทัว่ถึงไมซ่ า้ซ้อนกนั และการให้ความ
ชว่ยเหลือดงักลา่วให้ถือปฏิบตัเิชน่เดียวกบัเงินงบประมาณรายจา่ยโดยอนโุลม 
7. ให้จงัหวดัรายงานผลการปฏิบตังิานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินไปให้กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัทราบทกุ ๆ 15 วนั จนกวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จ 
ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีออกไปตรวจสอบตดิตามผลการปฏิบตังิานของจงัหวดัอีก
ทางหนึง่ด้วย 



 
 

 

8. ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสขุ และ
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบตัิปลีกย่อยเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการให้การชว่ยเหลือตามข้อ 5 ได้เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการนี ้
9. กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องให้ความชว่ยเหลือนอกเหนือจากหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการนี ้ให้ขออนมุตัิตอ่
กระทรวงการคลงั 
 

 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง และ
บนัทกึเสนอ 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายก อบต.ควร หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย พิจารณาสัง่การ 
 

30 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

คณะท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือเจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบความเสียหาย 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

หนว่ยงานหรือสว่นงานท่ี
เก่ียวข้อง (คณะบริหาร/สภา
ฯ/หนว่ยงานระดบัสงูท่่ี
เก่ียวข้อง พิจารณาให้ความ
ชว่ยเหลือ 
 

30 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 



 
 

 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
รูปภำพควำม
เสียหำย 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
 



 
 

 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: งำนบริกำรให้ควำมช่วยเหลือสำธำรณภัย ภัยแล้ง 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: งานบริการให้ความชว่ยเหลือสาธารณภยั ภยัแล้ง 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 และ
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที ่2)พ.ส.2549 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 กระทรวงการคลงัจงึก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้
ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] งานบริการให้ความชว่ยเหลือสาธารณภยั ภยัแล้ง 
12/09/2558 16:31  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร เลขที ่100 หมู่ที ่2 ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา/ติดต่อ

ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินพ.ศ.2551 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน 



 

 

ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ อาศยัอ านาจตามความในข้อ 27 แหง่ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 กระทรวงการคลงัจงึก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 1. หลกัเกณฑ์นีเ้รียกวา่ &ldquo;หลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน 
พ.ศ.2551&rdquo; 
2. หลกัเกณฑ์นีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2551 เป็นต้นไป 
3. ให้ยกเลิกหลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ท่ีประกาศใช้
เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2546 
บรรดาหลกัเกณฑ์ และค าสัง่อ่ืนใดท่ีก าหนดไว้แล้วในหลกัเกณฑ์นี ้หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์นี ้ให้ใช้หลกัเกณฑ์นี ้
แทน 
4. ขอบเขตการจา่ยเงินทดรองราชการ จะต้องเป็นการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ตามความหมายแหง่
ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน 
5. การจา่ยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ให้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และ
อตัราดงัตอ่ไปนี ้
 5.1 ด้านการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ให้ด าเนินการชว่ยเหลือสิ่งของหรือจา่ยเป็นเงิน โดยค านงึถึงสภาพและเหตกุารณ์
ตามความเหมาะสม ดงันี ้
5.1.1 คา่อาหารจดัเลีย้งมือ้ละไมเ่กิน 30 บาท / วนั / คน และชว่ยเหลือเป็นถงุยงัชีพชดุละไมเ่กิน 500 บาท / ครอบครัว 
 5.1.2 คา่เคร่ืองครัวและอปุกรณ์ในการประกอบอาหาร เท่าท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 3,500 บาท 
 5.1.3 คา่จดัซือ้หรือจดัหาน า้ส าหรับบริโภคและใช้สอยในท่ีอยู่อาศยัเทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นจนกวา่เหตกุารณ์
ประสบภยัพิบตัจิะเข้าสูภ่าวะปกติ 
 5.1.4 คา่วสัดซุอ่มแซมท่ีอยู่อาศยัประจ า ซึง่ผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นเจ้าของท่ีได้รับความเสียหายบางสว่น และท่ีอยู่อาศยั
ของพระภิกษุสามเณรในวดัท่ีได้รับความเสียหายบางสว่นเทา่ท่ีจา่ยจริงหลงัละไมเ่กิน 20,000 บาท 
 5.1.5 คา่วสัดกุ่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัประจ า ซึง่ผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นเจ้าของท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั และท่ีอยู่อาศยัของ
พระภิกษุสามเณรในวดัท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั เทา่ท่ีจ่ายจริงหลงัละไมเ่กิน 30,000 บาท 
 5.1.6 คา่วสัดซุอ่มแซมยุ้งข้าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสตัว์ท่ีได้รับความเสียหายบางสว่น เท่าท่ีจา่ยจริง 
ครอบครัวละไมเ่กิน 3,000 บาท 
 5.1.7 คา่วสัดสุร้างยุ้งข้าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสตัว์ท่ีได้รับความเสียหายทัง้หลงั เทา่ท่ีจา่ยจริง ครอบครัว
ละไมเ่กิน 8,000 บาท 
 5.1.8 คา่อปุกรณ์แสงสวา่งในท่ีอยู่อาศยัแทนของเดมิ เท่าท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 200 บาท 
 5.1.9 กรณีต้องเชา่ท่ีพกัให้ผู้ประสบภยั ให้จา่ยคา่เชา่ท่ีพกัระยะเวลาไมเ่กิน 7 วนั เทา่ท่ีจา่ยจริง ในอตัราคนละไมเ่กิน 
100 บาท ตอ่วนั 



 

 

 
 5.1.10 กรณีท่ีผู้ประสบภยัพิบตัเิชา่บ้านเรือนของผู้ อ่ืนและบ้านเชา่เสียหายจากภยัพิบตัทิัง้หลงัหรือเสียหายบางสว่นจน
อยูอ่าศยัไมไ่ด้ ให้ชว่ยเหลือเป็นคา่เชา่บ้านแก่ผู้ประสบภยัพิบตัเิท่าท่ีจา่ยจริงในอตัราครอบครัวละไมเ่กินเดือนละ 1,500 
บาท เป็นเวลาไมเ่กิน 2 เดือน 
 5.1.11 คา่ดดัแปลงสถานท่ีส าหรับเป็นท่ีพกัชัว่คราว เทา่ท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 2,000 บาท หรือคา่สร้างท่ีพกั
ชัว่คราว เทา่ท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 4,000 บาท หรือคา่ผ้าใบหรือผ้าพลาสตกิหรือวสัดอ่ืุน ๆ ส าหรับกนัแดดกนัฝน
และป้องกนัอทุกภยั เทา่ท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละไมเ่กิน 800 บาท 
 5.1.12 คา่ใช้จา่ยในการจดัสาธารณปูโภคในท่ีพกัชัว่คราว 
 (1) คา่ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามท่ีการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจะเรียกเก็บ ส าหรับกรณีท่ีท้องท่ีนัน้ไมมี่
ไฟฟ้า ให้จดัอปุกรณ์แสงสวา่งอ่ืน ๆ ทดแทนได้เทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น  (2) จดัหาน า้บริโภคและใช้สอย จาก
หนว่ยงานท่ีจงัหวดัและอ าเภอมีอยู่ เชน่ การประปาสว่นภูมิภาค การประปานครหลวง หนว่ยดบัเพลิงเทศบาล เป็นต้น 
หรือจดัซือ้อปุกรณ์บรรจนุ า้ตามความจ าเป็นของจ านวนผู้ประสบภยัพิบตั ิรวมทัง้การจดัซือ้เพ่ือบริโภคใช้สอย เทา่ท่ีจา่ย
จริงตามความจ าเป็น 
 (3) จดัสร้างห้องน า้ 1 ท่ีตอ่ 10 คน เทา่ท่ีจา่ยจริง เฉล่ียท่ีละไมเ่กิน 1,500 บาท 
 (4) จดัสร้างห้องส้วม 1 ท่ีตอ่ 10 คน เทา่ท่ีจ่ายจริงเฉล่ียท่ีละไมเ่กิน 1,500 บาท 
 (5) จดัสร้างโรงครัวและท่ีรับประทานอาหาร เทา่ท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
 (6) จดัสร้างท่ีรองรับ ท าลายหรือก าจดัขยะมลูฝอย เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
5.1.13 คา่เคร่ืองนุง่หม่ คนละ 2 ชดุ เทา่ท่ีจ่ายจริงไมเ่กิน 1,000 บาท ในกรณีท่ีผู้ประสบภยัพิบตัเิป็นนกัเรียนหรือ
นกัศกึษา ให้จา่ยคา่เคร่ืองแบบนกัเรียนหรือนกัศกึษาตามแบบของสถานศกึษาได้อีก คนละ 2 ชดุ เทา่ท่ีจา่ยจริงไมเ่กิน 
1,000 บาท 
 5.1.14 คา่เคร่ืองนอน เทา่ท่ีจา่ยจริงคนละไมเ่กิน 500 บาท 
 5.1.15 คา่เคร่ืองมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทนุประกอบอาชีพส าหรับผู้ประสบภยัพิบตั ิเทา่ท่ีจา่ยจริง ครอบครัวละ
ไมเ่กิน 10,000 บาท 
 5.1.16 คา่ชว่ยเหลือผู้บาดเจ็บ 
   (1) กรณีบาดเจ็บสาหสัท่ีต้องรักษาในสถานพยาบาลตัง้แต ่3 วนั ขึน้ไปให้จ่ายเงินชว่ยเหลือเบือ้งต้น 3,000 บาท และ
กรณีท่ีต้องรักษาตวัเกิน 30 วนัให้ชว่ยเหลือเป็นเงินยงัชีพอีกคนละ 2,000 บาท ตอ่เดือน จนกวา่จะออกจาก
สถานพยาบาล 
  (2) กรณีบาดเจ็บจนถึงขัน้พิการไมส่ามารถประกอบอาชีพตามปกตไิด้ให้ช่วยเหลือเบือ้งต้นเป็นเงินจ านวน 10,000 บาท 
และให้ชว่ยเหลือเป็นเงินยงัชีพ คนละ 2,000 บาท ตอ่เดือน เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี เว้นแตส่ามารถประกอบอาชีพมี
รายได้พอเลีย้งตนเอง หรือมีหนว่ยงานอ่ืนชว่ยเหลือตอ่ให้งดเงินยงัชีพดงักลา่ว 
 



 

 

  (3) กรณีท่ีเป็นสาธารณภยัขนาดใหญ่ หรือรุนแรงเป็นท่ีสะเทือนขวญัของประชาชนทัว่ไป ให้จา่ยเงินและหรือสิ่งของ
ปลอบขวญัผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บท่ีรักษาตวัในสถานพยาบาลรายละไมเ่กิน 2,000 บาท 
 5.1.17 คา่จดัการศพผู้ เสียชีวิต รายละไมเ่กิน 25,000 บาท และในกรณีผู้ประสบภยัท่ีเสียชีวิตเป็นหวัหน้าครอบครัวหรือ
เป็นผู้หารายได้เลีย้งดคูรอบครัว ให้พิจารณาชว่ยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไมเ่กิน 25,000 บาท 
 5.1.18 กรณีอากาศหนาวจดัผิดปกต ิมีอณุหภมูิต ่ากวา่ 15 องศาเซลเซียส และมีชว่งเวลาอากาศหนาวจดัยาวนาน
ตดิตอ่กนัเกิน 3 วนั ให้จา่ยคา่จดัซือ้เคร่ืองกนัหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าท่ีจา่ยจริงคนละไมเ่กิน 240 บาท ทัง้นี ้จงัหวดั
หนึง่ไมเ่กินงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท 
5.1.19 คา่ขนย้ายครอบครัวผู้ประสบภยัพิบตัท่ีิจ าเป็นต้องย้ายถ่ินท่ีอยูใ่หมห่รือกลบัภูมิล าเนาเดมิ เท่าท่ีจา่ยจริง 
ครอบครัวละไมเ่กิน 5,000 บาท 
 5.2 ด้านสงัคมสงเคราะห์และฟืน้ฟผูู้ประสบภยั ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
 5.2.1 ชว่ยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้สงูอายหุรือผู้พิการ ซึง่หวัหน้าครอบครัวประสบภยัพิบตัจินเสียชีวิต พิการ หรือ
บาดเจ็บ และไมส่ามารถด ารงชีวิตได้อยา่งปกตสิขุ เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น (ได้แก่ 
รถเข็น รถโยก ไม้เท้า หรือสิ่งชว่ยคนพิการโดยตรงอย่างอ่ืน และอปุกรณ์เสริมพิเศษ เช่น แวน่ตา เคร่ืองชว่ยฟัง เป็นต้น) 
ได้ในกรณีเร่งดว่นตามความเหมาะสมและจ าเป็น ครอบครัวละไมเ่กิน 5,000 บาท 
 5.2.2 ชว่ยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้าแก่นกัเรียน นกัศกึษา ท่ีบดิา มารดา หรือผู้อปุการะ
เลีย้งด ูหรือผู้ มีรายได้หลกัเลีย้งดคูรอบครัวเสียชีวิตจากภยัพิบตั ิดงันี  ้
 (1) คา่อปุกรณ์การเรียน การศกึษา คนละไมเ่กิน 3,000 บาท 
  (2) คา่ใช้จา่ยตามภารกิจประจ าวนัของนกัเรียน นกัศกึษา เชน่ คา่พาหนะเดนิทางไปสถานศกึษา คนละ 500 บาท ตอ่ 1 
ภยัหรือ 1 เหตกุารณ์ 
 5.2.3 จดัโครงการฝึกอบรมสง่เสริมอาชีพระยะสัน้เฉพาะพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัแิก่ผู้ประสบภยัเพ่ือให้มีรายได้เลีย้งดู
ครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยให้เบกิคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานเทา่ท่ีจา่ยจริง ดงันี ้ (1) คา่ใช้จา่ยส าหรับอปุกรณ์การฝึก
อาชีพเทา่ท่ีจา่ยจริง คนละไมเ่กิน 2,000 บาท  (2) คา่ใช้จ่ายตอบแทนวิทยากร วนัละไมเ่กิน 500 บาท ไมเ่กิน 10 วนั 
  (3) คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน ปฏิบตักิารฝึกอบรม เทา่ท่ีจา่ยจริงภายในวงเงิน ไมเ่กิน 10,000 บาท 
  (4) คา่อปุกรณ์ในการลงทนุประกอบอาชีพท่ีได้รับการฝึกอบรม เท่าท่ีจา่ยจริงครอบครัวละไมเ่กิน 4,000 บาท 
 5.3 ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี ้
 5.3.1 จดัให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนท่ีเจ็บป่วยจากภยัพิบตัใินสถานพยาบาล หรือจดัหนว่ยแพทย์เคล่ือนท่ี
ไปให้บริการรักษาพยาบาลโรคทางกายและจิต ณ จดุเกิดเหตโุดยจา่ยคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลผ่านสถานบริการได้
ตามท่ีจา่ยจริง ตามอตัราคา่บริการของสถานบริการสาธารณสขุท่ีกระทรวงสาธารณสขุประกาศใช้ แตท่ัง้นีไ้มเ่กิน 50,000 
บาท ตอ่คน 
 5.3.2 จดัหาวสัด ุเคมีภณัฑ์ อาหาร และเวชภณัฑ์ ส าหรับแจกจา่ยประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน า้ อาหารท่ี
ปลอดภยั ดงันี ้



 

 

 
   (1) คา่วสัด ุเคมีภณัฑ์ ส าหรับท าความสะอาดบอ่น า้ตืน้ของประชาชน บอ่น า้ละไมเ่กิน 30 บาท  
 (2) น า้ด่ืมแก่ครอบครัวท่ีขาดแคลนน า้สะอาดบริโภค ครอบครัวละไมเ่กิน 200 บาท   
 (3) คา่อาหารเสริมโปรตีน และอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกายแก่ประชาชนผู้ประสบภยั เพ่ือการฟืน้ฟสูภาพร่างกายและ
เสริมสร้างภมูิคุ้มกนัโรค ครอบครัวละไมเ่กิน 500 บาท 
 5.3.3 จดัหาวสัด ุเคมีภณัฑ์ วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับไปปฏิบตังิานชว่ยเหลือประชาชน ปรับปรุงสขุาภิบาล
และอนามยัสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การควบคมุป้องกนัโรค ได้แก่ 
   (1) คา่วสัด ุเคมีภณัฑ์ ส าหรับท าความสะอาดบอ่น า้สาธารณะ ติดตัง้ประปาสนาม ท าลายแหลง่แพร่เชือ้โรค เท่าท่ีจา่ย
จริงตามความจ าเป็น 
  (2) คา่ใช้จา่ยในการเป่าล้างบอ่น า้บาดาล แหง่ละไมเ่กิน 4,600 บาท 
  (3) คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บ้านแหง่ละไมเ่กิน 26,580 บาท  (4) คา่สารเคมีและวสัดใุน
กิจกรรมการล้างตลาด ได้แก่ ผงปนูคลอรีน 65% และถงุด าใสข่ยะ เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
  (5) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับทดสอบเชือ้อจุจาระร่างอยา่งแรง น า้ อาหาร และเคร่ืองดื่ม จ่ายได้ตวัอยา่งละ
ไมเ่กิน 100 บาท 
  (6) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์ส าหรับเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้เพ่ือน าสง่อจุจาระ จ่ายได้ตวัอยา่งละไมเ่กิน 15 บาท และเพ่ือ
น าสง่ตวัอยา่งน า้ จา่ยได้ไมเ่กินตวัอย่างละ 25 บาท ส าหรับตรวจหาเชือ้ก่อโรคอจุจาระร่วง 
 (7) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับการทดสอบอาหาร จา่ยได้ตวัอย่างละไมเ่กิน 30 บาท 
  (8) คา่วสัดวุิทยาศาสตร์ส าหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโต สไปโรซีส จา่ยได้ตวัอย่างละไมเ่กิน 50 บาท 
 (9) คา่ยาและเวชภณัฑ์ ส าหรับการรักษาและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคจา่ยได้ไมเ่กินคนละ 68 บาท 
5.3.4 จดัหาวสัดใุนการเก็บตวัอยา่งอากาศ 
(1) คา่วสัดสุ าหรับเคร่ืองเก็บตวัอยา่งฝุ่ นละออง ขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ประกอบด้วย แปรงถ่าน 1 คู ่ปากกา เคร่ือง
บนัทกึอตัราการไหล แผน่กราฟวงกลมบนัทกึอตัราการไหล กระดาษกรองใยแก้ว และคา่ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตักิาร ตวัอย่างละไมเ่กิน 4,020 บาท 
(2) คา่วสัดเุก็บตวัอย่างและน า้ยาวิเคราะห์ตะกัว่ตวัอยา่งละไมเ่กิน 500 บาท 
(3) คา่วสัดเุก็บตวัอย่าง น า้ยา และสารเคมี ในการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ตวัอยา่งละไมเ่กิน 
300 บาท 
(4) คา่วสัดเุก็บตวัอย่าง น า้ยาและสารเคมีในการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ ตวัอยา่งละไมเ่กิน 
300 บาท 
5.3.5 ซอ่มแซมสถานบริการทางสาธารณสขุรวมทัง้ครุภณัฑ์ท่ีเสียหายจากภยัพิบตั ิหรือระหวา่งให้การชว่ยเหลือเฉพาะ
รายการท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่น เพ่ือให้คืนสูส่ภาพปกตแิละสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้โดยเร็วเท่านัน้ โดยให้ 
ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคมุดแูลให้การปฏิบตัเิป็นไปโดยถกูต้อง 



 

 

 
5.3.6 คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีออกปฏิบตังิานให้
ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัในพืน้ท่ีประสบภยัให้เบกิจา่ยได้เฉพาะกรณีงบประมาณปกตไิมเ่พียงพอ หรือมิได้ตัง้ไว้เพ่ือ
การนี ้และให้เบกิจา่ยตามระเบียบของทางราชการโดยให้ถือหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
(1) หนว่ยแพทย์เคล่ือนท่ี ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 10 คน / หนว่ย / ครัง้ 
(2) หนว่ยสาธิตประปาสนาม ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 5 คน 
(3) หนว่ยสาธิตการล้างบอ่น า้ ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
(4) หนว่ยเป่าล้างบอ่น า้บาดาล ประปาหมูบ้่าน ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
(5) หนว่ยสขุศกึษาและประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท่ี ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละ 
ไมเ่กิน 3 คน / หนว่ย / ครัง้ 
 (6) หนว่ยปฏิบตังิานด้านควบคมุป้องกนัโรค ออกปฏิบตังิาน ครัง้ละไมเ่กิน 3 คน 
 5.4 ด้านพืช ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี ้
5.4.1 กรณีพืชอายสุัน้เสียหาย ให้ชว่ยเหลือเป็นพนัธุ์พืชอายสุัน้ไมเ่กินร้อยละ 100 ของพืน้ท่ีเสียหาย หรือพนัธุ์ไม้ผลไม้ยืน
ต้นไมเ่กินร้อยละ 25 ของพืน้ท่ีเสียหาย พร้อมทัง้ชว่ยเหลือในด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช หรือสารเคมี หรืออินทรีย์วตัถุ
ท่ีชว่ยในการเจริญเติบโตของพืชในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีท่ีให้ความช่วยเหลือ 
5.4.2 กรณีไม้ผลยืนต้นเสียหาย ให้ชว่ยเหลือเป็นพนัธุ์ไม้ผลยืนต้นไมเ่กินร้อยละ 100 ของพืน้ท่ีเสียหาย พร้อมทัง้
ชว่ยเหลือในด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชหรือสารเคมีหรืออินทรียวตัถท่ีุช่วยในการเจริญเตบิโตของพืชในอตัราร้อยละ 
50 ของพืน้ท่ีท่ีให้ความชว่ยเหลือ 
5.4.3 กรณีพืชท่ีปลกูได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิ ท าให้ชะงกัการเจริญเติบโตแตไ่ม่ตายและยงัอยูใ่นสภาพฟืน้ฟใูห้กลบัสู่
สภาพเดมิได้ให้ชว่ยเหลือด้านสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช หรือสารเคมีหรืออินทรียวตัถท่ีุชว่ยในการฟืน้ฟใูห้พืชท่ีทรุดโทรม
นัน้ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีท่ีสามารถฟืน้ฟไูด้ 
5.4.4 กรณีพืน้ท่ีท าการเพาะปลกูได้ถกูหิน ดนิทราย ไม้ โคลน รวมทัง้ซากวสัดทุกุชนิดทบัถมจนไมส่ามารถใช้เพาะปลกู
ได้ และหนว่ยงานของรัฐไมส่ามารถเข้าไปให้ความชว่ยเหลือ กรณีดงักลา่วได้ให้ชว่ยเหลือคา่ใช้จ่ายเป็นคา่จ้างเหมาใน
การขดุลอกขนย้ายหิน ดนิ ทราย ไม้ โคลน รวมทัง้ซากวสัดท่ีุทบัถมพืน้ท่ีแปลงเกษตรกรรม เพ่ือให้สามารถใช้พืน้ท่ีเพ่ือ
การเพาะปลกูพืชอายสุัน้ได้ในขนาดพืน้ท่ีไมเ่กิน 5 ไร่ 
5.4.5 กรณีราษฎรมีความจ าเป็นต้องย้ายปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิ ให้
ชว่ยเหลือคา่ใช้จา่ยในการขนย้ายปัจจยัการผลิตและผลผลิต ในอตัราร้อยละ 50 ของปัจจยัการผลิตและผลผลิตของ
เกษตรกรท่ีด าเนินการขนย้าย 
5.4.6 กรณีเกิดการแพร่ระบาดของศตัรูพืชให้ด าเนินการจดัหายาเคมี สารเคมีหรืออินทรียวตัถ ุตลอดจนวสัดอุปุกรณ์ใน
การป้องกนัและก าจดัการแพร่ระบาดของศตัรูพืชทกุชนิด 
 



 

 

5.4.7 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านพืชกบัหน่วยงานของกรมสง่เสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเท่านัน้ 
5.5 ด้านการประมง ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
 5.5.1 ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัใินกรณีเกิดภยัพิบตัิขึน้ในพืน้ท่ีเฉพาะแหง่ภายในพืน้ท่ีจงัหวดั หรือเป็นภยั
พิบตัเิล็กน้อย และมีความเสียหายแก่แหลง่เพาะเลีย้งสตัว์น า้ของเกษตรกร และความเสียหายนัน้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถ
ให้ความชว่ยเหลือได้โดยอ านาจของผู้วา่ราชการจงัหวดั 
 5.5.2 ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัโดยสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์น า้ อาหารสตัว์น า้ วสัดทุางการประมง สารเคมีและยา
รักษาโรคท่ีจ าเป็นได้ตามหลกัเกณฑ์วิธีการเง่ือนไข และอตัราท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
 5.5.3 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านระมงกบัหน่วยงานของกรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเท่านัน้ 
 5.6 ด้านปศสุตัว์ ให้ด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิดงันี  ้
 5.6.1 จดัหาพืชอาหารสตัว์หรืออาหารสตัว์ให้แก่สตัว์ของราษฎรในกรณีท่ีขาดแคลนและมีผลกระทบตอ่ชีวิตสตัว์ ตาม
ความเหมาะสมกบัประเภทและจ านวนสตัว์ของเกษตรกร โดยรวมถึงการจดัหาอาหารส าเร็จรูปท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม
กบัคณุลกัษณะและประเภทของสตัว์ท่ีให้ความชว่ยเหลือแตล่ะชนิด ตามราคาท้องตลาด 
 5.6.2 จดัหาวคัซีนและเวชภณัฑ์รักษาสตัว์ เพ่ือปรับปรุงสขุภาพสตัว์เลีย้งและป้องกนัก าจดัโรคอนัเกิดจากผลกระทบของ
ภาวะภยัพิบตัติามความจ าเป็นในพืน้ท่ีจงัหวดัประสบภยั 
 5.6.3 ให้การสนบัสนนุพนัธุ์พืชอาหารสตัว์ในกรณีแปลงหญ้าเลีย้งสตัว์ทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์เสียหาย 
 5.6.4 ให้การสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์พร้อมอาหารสตัว์ได้เฉพาะในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตัขิึน้ในพืน้ท่ีเฉพาะแหง่ภายในพืน้ท่ี
จงัหวดั หรือเป็นภยัพิบตัขินาดเล็ก ท าให้สตัว์ของเกษตรกรตายหรือสญูหาย โดยความเสียหายอยูใ่นระดบัท่ีสามารถให้
ความชว่ยเหลือได้โดยอ านาจของผู้วา่ราชการจงัหวดั 
 5.6.5 เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนด้านปศสุตัว์กบัหนว่ยงานของกรมปศสุตัว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภยัพิบตัแิล้วเท่านัน้ 
 5.7 ด้านการเกษตรอ่ืน ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตั ิรวมทัง้การป้องกนัภยัพิบตั ิโดยเบกิจ่ายคา่ใช้จา่ยได้ 
ดงันี ้
 5.7.1 คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการปรับเกล่ียพืน้ท่ี การไถพรวน ยกร่อง การก่อสร้างคนัดนิ เพ่ือการเพาะปลกูพืชหรือ
ประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรท่ีเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภยัพิบตัิ 
 5.7.2 คา่ซอ่มแซมอาคารชลประทาน และระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฉกุเฉิน โดยให้ด าเนินการได้
เฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวกบัการระบายน า้ 
 5.7.3 คา่จ้างเหมารถยนต์ คา่ระวางบรรทกุทางรถไฟและเรือบรรทกุของเอกชนเพ่ือใช้ในการขนย้ายสตัว์เลีย้งท่ีประสบ
ภยั และท่ีน าไปสนบัสนนุหรือขนสง่พืชหญ้าอาหารสตัว์ หรืออาหารสตัว์ให้เบกิจ่ายดงันี ้
 



 

 

   (1) คา่จ้างเหมารถยนต์และเรือบรรทกุของเอกชน ให้จา่ยเป็นรายวนัตามราคาท้องถ่ิน 
  (2) คา่ระวางบรรทกุทางรถไฟ ให้เบกิจา่ยได้เทา่ท่ีจา่ยจริงตามความจ าเป็น 
5.8 ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัไิด้ตามความจ าเป็น ดงันี  ้
 5.8.1 จดัหาน า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับยานพาหนะบรรทกุน า้ของทางราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และ
เอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัใินกรณีภยัแล้งโดยให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ก าหนดความชว่ยเหลือโดย
พิจารณาถึงจ านวนราษฎร จ านวนวนัท่ีจะต้องจา่ย ระยะทางจากแหลง่น า้ถึงหมูบ้่านท่ีจะชว่ยเหลือจ านวนยานพาหนะ
บรรทกุน า้และความจขุองการบรรทกุ 
 5.8.2 จดัหาภาชนะรองรับน า้ เชน่ โอง่ซีเมนต์ ถงัเหล็กอาบสงักะสี ถงัเก็บน า้ ค.ส.ล. ถงัปนูฉาบเสริมลวด หรือถงัเก็บน า้
ประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือชว่ยเหลือราษฎรท่ีขาดแคลนน า้อปุโภคบริโภค 5.8.3 ซอ่มแซมภาชนะรองรับน า้ท่ีช ารุดเสียหาย เพ่ือให้
สามารถใช้เก็บน า้ไว้อปุโภคบริโภค ตลอดจนปรับปรุงซอ่มแซมบอ่น า้บาดาลและบอ่น า้ตืน้โดยให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.
กอ. ควบคมุดแูลการซอ่มแซมให้เป็นไปโดยถกูต้อง 
 5.8.4 จดัหาวสัด ุ(ได้แก่ กระสอบทราย ดนิ ลกูรัง เสาเข็ม ไม้แบบ เป็นต้น) เพ่ือน าไปป้องกนัและแก้ไขเหตกุารณ์เฉพาะ
หน้า หรือลดอนัตรายจากภยัพิบตัท่ีิจะท าความเสียหายตอ่สิ่งสาธารณประโยชน์หรือความเสียหายตอ่ราษฎรโดย
สว่นรวม 
 5.8.5 ซอ่มแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีได้รับความเสียหายจากภยัพิบตัซิึง่มิได้อยูใ่นความรับผิดชอบของสว่นราชการ ให้
กระท าได้เฉพาะในกรณีเร่งดว่นจ าเป็นเพ่ือให้กลบัคืนสูส่ภาพเดมิ โดยการซ่อมแซมนัน้ต้องไมซ่ า้ซ้อนกบัโครงการท่ีได้รับ
งบประมาณด าเนินการในบริเวณนัน้อยูแ่ล้วส าหรับการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน จะต้องเป็นกรณีท่ีงบประมาณเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น ซึง่ตัง้ไว้ในปีนัน้ได้ใช้จา่ยหมดแล้ว และ
หากไมซ่อ่มแซมจะบงัเกิดความเสียหายตอ่สิ่งสาธารณประโยชน์หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยสว่นรวม 
สิ่งสาธารณประโยชน์ท่ีต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาด าเนินการซอ่มแซมนานให้ใช้งบประมาณปกติด าเนินการ 
ส าหรับสะพานหรือถนน หรือถนนท่ีมีท่อระบายน า้ท่ีได้รับความเสียหายจนไมส่ามารถซอ่มแซมให้กลบัคืนสูส่ภาพเดมิได้ 
ให้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทนหรือก่อสร้างสะพานไม้ชัว่คราว หรือทอ่เหล่ียม คสล. ขึน้ใหมท่ดแทนของเดมิได้เทา่ท่ี
จ าเป็น เร่งดว่นเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทัง้นี ้การก่อสร้างสะพานคอนกรีตทดแทนต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่
เกิน 45 วนักรณีในเขตชมุชนท่ีเกิดภยัพิบตัเิป็นระยะเวลานาน ท าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการสญัจรไปมา ให้
จดัท าสะพานไม้ทางเดินชัว่คราวได้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนตามความจ าเป็น 
5.8.6 จ้างเหมาตดั ราน หรือริดต้นไม้หรือก่ิงไม้ท่ีหกัโคน่อนัเน่ืองมาจากภยัพิบตั ิซึง่อาจจะท าความเสียหายแก่สิ่ง
สาธารณประโยชน์ หรือทรัพย์สินของทางราชการ 
5.8.7 จ้างเหมาก าจดัสิ่งกีดขวางทางน า้ อนัได้แก่ สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ท่ีกีดขวางทางน า้ หรือก่ิงไม้ ต้นไม้ เศษ
สวะ กอไผ ่ฯลฯ ท่ีอดุชอ่งทางน า้เป็นอปุสรรคตอ่การระบายน า้ ท าให้สิ่งสาธารณประโยชน์ต้านทานน า้ไมไ่หวเกิดความ
ช ารุดเสียหาย หรือเกิดความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินรวมทัง้การป้องกนั 
 



 

 

5.8.8 จดัหาน า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับเคร่ืองจกัรกลของทางราชการท่ีน ามาใช้ในการขุดดนิท าคนักัน้น า้ หรือ
ก าจดัสิ่งกีดขวางทางน า้ เพ่ือป้องกนัมิให้น า้ทว่มสิ่งสาธารณประโยชน์และบ้านเรือนราษฎร 
5.9 ด้านการปฏิบตังิานให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ให้เบกิคา่ใช้จา่ย ดงันี  ้
5.9.1 คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ รวมทัง้ยานพาหนะของราชการหรือเอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือโดยสมคัรใจและไมค่ดิมลูคา่ ซึง่
ช ารุดเสียหายในระหวา่งปฏิบตังิานชว่ยเหลือผู้ประสบภยัตามความจ าเป็นให้อยูใ่นสภาพเดมิ เฉพาะกรณีจ าเป็นเร่งดว่น
เพ่ือให้การให้ความชว่ยเหลือราษฎรผู้ประสบภยัส าเร็จลลุ่วงไปได้ 
5.9.2 คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน รวมทัง้คา่กระแสไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองสบูน า้ของทางราชการ องค์การปกครองสว่น
ท้องถ่ิน เพ่ือด าเนินการสบูน า้เข้า/ออก และเคร่ืองสบูน า้ของท่ีเอกชนน ามาใช้ชว่ยเหลือเฉพาะในกรณีท่ีเคร่ืองสบูน า้ของ
ทางราชการมีจ านวนไมเ่พียงพอโดยค านงึถึงความจ าเป็นและประหยดั และการให้ราษฎรมีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือ
ตนเองเป็นส าคญั 
5.9.3 คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน ส าหรับยานพาหนะของราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือเอกชนท่ีน ามาใช้
ปฏิบตังิานช่วยเหลือโดยสมคัรใจและไมค่ิดมลูคา่โดยค านงึถึงความจ าเป็นและประหยดั และการให้ราษฎรมีสว่นร่วมใน
การชว่ยเหลือตนเองเป็นส าคญั 
5.9.4 กรณีท่ีเคร่ืองสบูน า้ หรือยานพาหนะของทางราชการและเอกชนท่ีน ามาชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัมีิไมเ่พียงพอ
และไมส่ามารถขอความร่วมมือจากภาคเอกชนได้ให้เชา่หรือจ้างเหมาเคร่ืองสบูน า้ หรือยานพาหนะเพื่อน าไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบตัไิด้เทา่ท่ีจ าเป็นเร่งดว่นโดยจา่ยคา่เชา่เป็นรายวันตามราคาท้องถ่ิน 
5.9.5 คา่จ้างเหมาหรือจ้างแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมทัง้คา่จ้างเหมาแรงงาน จดัหีบหอ่ ให้ใช้เจ้าหน้าท่ีของสว่นราชการ
ก่อน ในกรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอให้จ้างบคุคลภายนอกได้ตามจ านวนท่ีเห็นควร ตามอตัราคา่จ้างแรงงานขัน้ต ่าตาม
ประกาศของกระทรวงแรงงาน 
5.9.6 คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทน คา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน นอกเวลา คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีออก
ปฏิบตังิานให้ความชว่ยเหลือประชาชนในพืน้ท่ีท่ีประสบภยัให้เบกิจ่ายดงันี  ้
 (1) คา่เบีย้เลีย้ง คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา คา่ใช้จา่ยในการเดินทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นข้าราชการหรือ
ลกูจ้างของทางราชการ ให้เบิกจา่ยได้ในกรณีท่ีงบประมาณปกตไิมเ่พียงพอ หรือมิได้ตัง้ไว้เพ่ือการนี ้และให้เบกิจา่ยตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 (2) คา่ตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมิใชข้่าราชการ หรือลกูจ้างของทางราชการ ให้เบกิจา่ยตามอตัราคา่จ้างแรงงานขัน้
ต ่าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
 (3) คา่เบีย้เลีย้งหรือคา่ตอบแทน ส าหรับเจ้าหน้าท่ีควบคมุเคร่ืองสบูน า้ให้เบิกจา่ยได้ 1 คน ตอ่ 1 จดุ ท่ีตัง้เคร่ืองสบูน า้ 
 (4) คา่เบีย้เลีย้งหรือคา่ตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีคนขบัรถยนต์บรรทกุเคร่ืองสบูน า้ วสัดแุละครุภณัฑ์ 1 คน ตอ่รถยนต์ 1 
คนั 
5.9.7 คา่อาหารจดัเลีย้งเจ้าหน้าท่ีของทางราชการและผู้มาให้ความชว่ยเหลือ มือ้ละไมเ่กิน 30 บาทตอ่คน ทัง้นี ้
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการและผู้มาให้ความชว่ยเหลือต้องไมไ่ด้รับเงินอ่ืนใดจากทางราชการอีก 



 

 

5.9.8 คา่ใช้จา่ยในการรับ-สง่ และตดิตอ่ส่ือสาร เทา่ท่ีจ่ายจริง 
5.9.9 คา่วสัดสุ านกังานซึง่เก่ียวเน่ืองในการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั และคา่วสัดใุนการจดัหีบห่อ คา่จ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ 
ท่ีจ าเป็น เชน่ เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ให้เบิกได้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
5.10 กรณีมีความจ าเป็น หากรายการใดมิได้ก าหนดให้จ่ายเป็นเงิน ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้ มีอ านาจอนมุตัใิห้การ
ชว่ยเหลือพิจารณาให้จา่ยเป็นเงินก็ได้ โดยค านงึถึงสภาพและเหตกุารณ์ตามความเหมาะสม 
5.11 ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน ซึง่มิใชอ่คัคีภยั วาตภยั อทุกภยั ภยัแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิง้ชว่ง ฟ้าผา่ ภยัจากลกูเห็บ ภยั
อนัเกิดจากไฟป่า ภยัท่ีเกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศตัรูพืชทกุชนิด อากาศหนาวจดัผิดปกต ิภยัสงคราม 
และภยัอนัเน่ืองมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย กองก าลงัจากนอกประเทศหรือจากการปราบปรามของ เจ้าหน้าท่ี
ของทางราชการ ให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
5.11.1 ระดบัอ าเภอ ก่ิงอ าเภอ หรือจงัหวดั ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. น าเสนอ ก.ช.ภ.จ. และให้ ก.ช.ภ.จ. น าเสนอผู้วา่
ราชการจงัหวดัอนมุตัใิห้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ให้การชว่ยเหลือในด้านพืช ด้านประมง ด้านปศสุตัว์ 
ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ด้านการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ด้านสงัคมสงเคราะห์และฟืน้ฟผูู้ประสบภยั ด้านการแพทย์และการ
สาธารณสขุ ด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและด้านอ่ืน ๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและ
ประหยดัเป็นส าคญั 
5.11.2 กรุงเทพมหานคร ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสขุ และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พิจารณาให้การชว่ยเหลืออนัเป็นงานในหน้าท่ีของตนได้เป็นกรณี
พิเศษ โดยให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยดัเป็นส าคญั 
6. การให้ความชว่ยเหลือข้างต้น ให้มีการประสานงานกนัระหวา่งสว่นราชการ หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน เอกชน และองค์กรการกศุลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การชว่ยเหลือทัว่ถึงไมซ่ า้ซ้อนกนั และการให้ความชว่ยเหลือ
ดงักลา่วให้ถือปฏิบตัเิชน่เดียวกบัเงินงบประมาณรายจา่ยโดยอนโุลม 
7. ให้จงัหวดัรายงานผลการปฏิบตังิานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉินไปให้กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัทราบทกุ ๆ 15 วนั จนกวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี
ออกไปตรวจสอบติดตามผลการปฏิบตังิานของจงัหวดัอีกทางหนึง่ด้วย 
8. ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสขุ และกรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบตัปิลีกยอ่ยเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการให้การชว่ยเหลือตามข้อ 5 ได้เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการนี ้
9. กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องให้ความชว่ยเหลือนอกเหนือจากหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการนี ้ให้ขออนมุตัิตอ่
กระทรวงการคลงั 
 



 

 

 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับเร่ือง และบนัทกึเสนอ 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายก อบต.ควร หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย พิจารณาและสัง่
การ 
 

30 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

คณะท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือเจ้าหน้าท่ี 
ด าเนินการตรวจสอบความ
เสียหาย 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

หนว่ยงานหรือสว่นงานท่ี
เก่ียวข้อง (นายก/สภาฯ/
หนว่ยงานระดบัสงูท่ี
เก่ียวข้อง) พิจารณาให้
ความชว่ยเหลือ 
 

30 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 



 

 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
รูปภำพควำม
เสียหำย 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 



 

 

 
วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: งำนบริกำรรับแจ้งเร่ืองรำวร้องทุกข์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: งานบริการรับแจ้งเร่ืองราวร้องทกุข์ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการกิจการบา้นเมืองทีดี่ พ.ศ.2546 
2) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ พ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ  และระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีววยการจดัการเร่ืองราวรองทกุข์ .พ.ศ..2552 

9.  ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
10. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

11. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] งานบริการรับแจ้งเร่ืองราวร้องทกุข์ 13/09/2558 15:53  
12. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร เลขที ่100 หมู่ที ่2 ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
56140 เบอร์โทรศพัท์/โทรสาร 054-449-088/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
16:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
13. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ไมมี่ข้อมลูหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 



 
 

 

14. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองและบนัทกึ
เสนอ 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายก อบต.ควร หรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมาย พิจารณา
สัง่การ 
 

30 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

คณะท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือเจ้าหน้าท่ี 
ด าเนินการตามค าสัง่ 
 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

15. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 50 นาที 
 
16. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
รุปภำพประกอบ
กำรร้องทกุข์ (ถ้ำ
มี) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
 



 
 

 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

17. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
18. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
19. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
20. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูสู้งอายขุององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ
24/08/2558 20:46  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง  จงัหวดัพะเยา 56140 เบอร์โทรศพัท์/แฟ็กซ์ 054-

449-088 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ ((ระยะเวลา เปิดใหบ้ริการ 1-30 พฤศจิกายน ของทกุปี)) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายขุององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพ.ศ. 2552 
ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้ผู้ ท่ีจะมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณถดัไปและมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนมาลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายดุ้วยตนเองตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีตนมี



 
 

 

ภมูิล าเนาณส านกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินก าหนด 
 หลกัเกณฑ์ 
 1.มีสญัชาตไิทย 
 2.มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
 3.มีอายหุกสิบปีบริบรูณ์ขึน้ไปซึง่ได้ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายตุอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 4.ไมเ่ป็นผู้ได้รับสวสัดกิารหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหนว่ยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ได้แก่ผู้ รับบ านาญเบีย้หวดับ านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัผู้สงูอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินผู้ ได้รับเงินเดือนคา่ตอบแทนรายได้ประจ าหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีรัฐหรือองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินจดัให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพ.ศ. 2548 
 ในการย่ืนค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายผุู้สงูอายจุะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบคุคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้ มีสิทธิ 
 2.โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลท่ีได้รับมอบอ านาจ
จากผู้ มีสิทธิ 
วิธีการ 
 1.ผู้ ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายใุนปีงบประมาณถดัไปย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินณสถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อ านาจให้ผู้ อ่ืนด าเนินการได้ 
 2.กรณีผู้สงูอายท่ีุได้รับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายจุากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมาให้ถือวา่เป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายตุามระเบียบนีแ้ล้ว 
 3.กรณีผู้สงูอายท่ีุมีสิทธิได้รับเบีย้ยงัชีพย้ายท่ีอยูแ่ละยงัประสงค์จะรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายตุ้องไปแจ้งตอ่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไป 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
14.  

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับเอกสารหลกัฐาน และ
ตรวจสอบคณุสมบตัิ
เบือ้งต้น 
 

3 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 



 
 

 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

ให้ค าแนะน า และออก
หลกัฐานการรับลงทะเบียน 
แก่ผู้ มีคณุสมบตั ิหรือผู้
ได้รับมอบอ านาจ 
 

2 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

15. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 5 นาที 
 
16. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝำกธนำคำร
พร้อมส ำเนำ 
(กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินบีย้ยงัชีพ
ประสงค์ ขอรับ
เงินผำ่นธนำคำร) 
(ฉบบัจริง 1 ฉบบั 

- 1 1 ฉบบั - 



 
 

 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

/ ส ำเนำ 1 ฉบบั) 

 
17. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
18. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
19. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
20. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงนิเบีย้ควำมพกิำร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ. 2553 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพ.ศ. 2553  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ 
10/09/2558 18:35  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร เลขที ่100 หมู่ที ่2 ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 

56140 เบอร์โทรศพัท์/โทรสาน 054-449088 
หมายเหต ุ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 



 
 

 

 
 หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 พ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้คนพิการลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ 
 ในปีงบประมาณถดัไปณท่ีท าการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีตนมีภมูิล าเนาหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ก าหนดหลกัเกณฑ์ผู้ มีสิทธิจะได้รับเงินเบีย้ความพิการต้องเป็นผู้ มีคุณสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี ้
1. มีสญัชาตไิทย 
2. มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
3.มีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการคณุภาพชีวิตคนพิการ 
4.ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
ในการย่ืนค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ความพิการคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบีย้
ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแตก่รณีในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้ เยาว์ซึง่มีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
คนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทกัษ์หรือผู้อนบุาลแล้วแตก่รณีย่ืนค าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็น
ผู้แทนดงักลา่ว 
 วิธีการ 
 1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบีย้ความพิการในปีงบประมาณถดัไปให้คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแตก่รณีย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินณสถานท่ีและ
ภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด 
 2.กรณีคนพิการท่ีได้รับเงินเบีย้ความพิการจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเบีย้ความพิการตามระเบียบนีแ้ล้ว 
 3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิได้รับเบีย้ความพิการได้ย้ายท่ีอยู่และยงัประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบีย้ความพิการต้องไปแจ้ง
ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไป 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับเบีย้
ความพิการใน
ปีงบประมาณถดัไปหรือ
ผู้ รับมอบอ านาจย่ืนค าขอ

20 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 



 
 

 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

พร้อมเอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบย่ืนค าขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

ส ำนกังำน
ปลดักระทรวง
มหำดไทย 

1 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กระทรวงมหำดไท
ย 

1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 



 
 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: งำนบริกำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: งานบริการขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2548  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] งานบริการขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ 13/09/2558 
15:10  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร เลขที ่100 หมู่ที ่2 ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา/ติดต่อ

ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพ.ศ. 



 
 

 

๒๕๔๘ก าหนดให้ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ย่ืน
ค าขอตอ่ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีตนมีผู้ล าเนาอยูก่รณีไมส่ามารถเดนิทางมาย่ืนค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะ
มอบอ านาจให้ผู้อปุการะมาด าเนินการก็ได้ 
 หลกัเกณฑ์ 
 ผู้ มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี  ้
 1. เป็นผู้ ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉยัแล้ว 
 2. มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตพืน้ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 3. มีรายได้ไมเ่พียงพอแก่การยงัชีพหรือถกูทอดทิง้หรือขาดผู้อปุการะเลีย้งดหูรือไมส่ามารถประกอบอาชีพเลีย้ง
ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ ท่ีมีปัญหาซ า้ซ้อนหรือผู้
ท่ีอยู่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีห่างไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
 วิธีการ 
 1. ผู้ ป่วยเอดส์ย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินณท่ีท าการองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อปุการะมาด าเนินการก็ได้ 
 2. ผู้ ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คณุสมบตัิวา่สมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไมโ่ดยพิจารณาจาก
ความเดือดร้อนเป็นผู้ ท่ีมีปัญหาซ า้ซ้อนหรือเป็นผู้ ท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นพืน้ท่ีห่างไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 
 3.กรณีผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบีย้ยงัชีพย้ายท่ีอยูถื่อวา่ขาดคณุสมบตัิตามนยัแหง่ระเบียบต้องไปย่ืนความประสงค์
ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 

13.  
 
14. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้ รับมอบ
อ านาจย่ืนค าขอพร้อม
เอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 



 
 

 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจ
สภาพความเป็นอยูแ่ละ
คณุสมบตัขิองผู้ ป่วยเอดส์ 
 
 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคณุสมบตัขิองผู้ ท่ี
ประสงค์รับการสงเคราะห์ 
 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัท าทะเบียนประวตัพิร้อม
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 
 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

ผู้บริหารพิจารณาอนมุตัิ 
 

5 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
15. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
16. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

องค์กำรบริหำร
สว่นต ำบลควร 
อ ำเภอปง จงัหวดั
พะเยำ 

0 1 ฉบบั - 



 
 

 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

องค์กำรบริหำร
สว่นต ำบลควร 
อ ำเภอปง จงัหวดั
พะเยำ 

0 1 ฉบบั - 

3) 

ใบแสดงควำม
คดิเห็นของ
แพทย์ 

องค์กำรบริหำร
สว่นต ำบลควร 
อ ำเภอปง จงัหวดั
พะเยำ 

1 0 ฉบบั - 

4) 

รูปภำพสภำพ
ควำมเป็นอยู่ 
ของผู้ ป่วยเอดส์ 

องค์กำรบริหำร
สว่นต ำบลควร 
อ ำเภอปง จงัหวดั
พะเยำ 

1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

17. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
18. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
19. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าร้องขอรับเบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์ 

- 



 
 

 

 
 

20. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: งำนบริกำรรับสมัครเดก็เล็กเข้ำเรียน ประจ ำศูนย์พัฒนำเดก็เล็กต ำบลควร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: งานบริการรับสมคัรเดก็เล็กเข้าเรียน ประจ าศนูย์พฒันาเดก็เล็กต าบลควร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพฒันำเด็กปฐมวยั พ.ศ.2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการพฒันาเด็กปฐมวยั 
พ.ศ.2551และมาตราฐานการด าเนินงานศนูย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] งานบริการรับสมคัรเด็กเล็กเข้าเรียน ประจ าศนูย์พฒันาเดก็
เล็กต าบลควร 13/09/2558 13:52  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ศูนย์พฒันำเด็กเล็กต ำบลควร หมู่ที ่2 ต ำบลควร อ ำเภอปง จงัหวดัพะเยำ 56140 /ติดต่อ

ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการรับสมคัร ดงัตอ่ไปนี ้
องค์การบริหารสว่นต าบลควร จะด าเนินการ รับสมคัรเด็กเล็ก (เดก็นกัเรียน) 2 ชว่งด้วยกนั คือ ระหวา่งเดือน มีนาคม - 
เมษายน ของทกุปี และ ระหวา่งเดือน สิงหาคม - กนัยายน ของทกุปี 



 
 

 

 
 ๑. คณุสมบตัขิองผู้สมคัร 
 ๑.๑ เดก็ท่ีสมคัรต้องอยูใ่นพืน้ท่ีต าบลควร 
 ๑.๒ เดก็ท่ีสมคัรต้องมีอายคุรบ ๒ ปี บริบรูณ์ นบัถึงวนัเดือน ตลุาคม ๒๕๕๘ 
 (เดก็ท่ีสมคัรต้องเป็นเดก็ท่ีมีสขุภาพแข็งแรง ไมเ่ป็นโรคติดตอ่ร้ายแรง หรือโรคอ่ืน ๆ ท่ี จะท าให้เป็นอปุสรรคตอ่การเรียน) 
 ๒. หลกัฐานและเอกสารท่ีต้องน ามาวนัสมคัร 
 ๒.๑ ใบสมคัรของศนูย์พฒันาเดก็ฯ ท่ีกรอกข้อความสมบรูณ์แล้ว 
 ๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๒.๓ ส าเนาสตูบิตัร จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๒.๔ ต้องน าเดก็มาแสดงตวัในวนัย่ืนใบสมคัร 
 ๒.๕. รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ ๒ ใบ 
๒.๖ ส าเนาสมดุบนัทึกสขุภาพ (ถ้ามี) 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ปกครองเด็กเล็ก ย่ืนเร่ือง 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐาน 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

หวัหน้าสว่นการศกึษา 
พิจารณา/อนมุตัิ 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 
 



 
 

 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) สตูบิตัร - 0 1 ฉบบั - 

3) 
ส ำเนำประจ ำตวั
ประชำชน ของ
ผู้ปกครอง 

- 0 1 ฉบบั - 

4) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน ของ
ผู้ปกครอง 

- 0 1 ฉบบั - 

5) 
รูปถ่ำย ขนำด 1 
นิว้ จ ำนวน 2 ใบ 
ของเดก็ 

- 0 0 ฉบบั - 

6) 
สมดุบนัทึก
สขุภำพของเดก็ 
(ถ้ำมี) 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 



 
 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มการรับสมคัรนกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลควร 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : งำนบรกิำรขอมลูขำ่วสำร 

หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งจดัใหข้อ้มลูขา่วสารของราชการ

อยา่งนอ้ยตามมาตรา 9 วรรคแรก (1) &amp;ndash; (8) ไวใ้หป้ระชาชนเขา้ ตรวจดไูด ้โดยใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการก าหนด เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสาร เพือ่

สง่เสรมิใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการบรหิารของหน่วยงานของรัฐทีม่คีวามโปรง่ใสเป็นธรรม มปีระสทิธภิาพ และ

ประสทิธผิล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร ไดจั้ดตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสารใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกลา่ว ตัง้แตปี่ 

พ.ศ.2549เป็นตน้มา โดยการประสานความรว่มมอืจากหน่วยงานในสงักดักรมการปกครอง เพือ่รว่มขบัเคลือ่นให ้การ

จัดตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสารของราชการบรรลตุามวตัถปุระสงค ์โดยขอ้มลูขา่วสารทีจ่ัดไวบ้รกิาร ตามาตรา 9 ของ 

พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540(1) ผลการพจิารณาหรอืค าวนิจิฉัยทีม่ผีลโดยตรงตอ่เอกชนทัง้ความเห็น

แยง้และค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณาวนิจิฉัย(2) นโยบายและการตคีวามทีไ่มเ่ขา้ขา่ยตอ้งลงพมิพใ์นราชกจิจา

นุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)(3) แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของปีทีก่ าลังด าเนนิการ(4) คูม่อื

หรอืค าสัง่เกีย่วกนัวธิปีฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ซึง่มผีลกระทบถงึสทิธหินา้ทีข่องเอกชน(5) สิง่พมิพท์ีม่กีารอา้ง

ถงึ ตามมาตรา 7 วรรคสอง(6) สญัญาสมัปทาน สญัญาทมีลีักษณะเป็นการผกูขาด ตัดตอนหรอืสญัญารว่มทนุกบั

เอกชนในการจดัท าบรกิารสาธารณะ(7) มตคิณะรัฐมนตรหีรอืมตคิณะกรรมการก าหนด เชน่ ประกาศประกวดราคา 

ประกาศสอบราคาและผลการพจิารณาการจดัซือ้จัดจา้ง(8) ขอ้มลูขา่วสารอืน่ๆทีจ่ดัไวบ้รกิาร เพือ่บรกิารประชาชนใน

พืน้ทีต่ าบลควร 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร เลขที ่100 หมูท่ี ่2 ต าบลควร 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์
ถงึ วันศกุร ์(ไมเ่วน้วันหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 0 - 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ค ารอ้งพรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ บตัรประจ าตวั
ประชาชน  ตอ่เจา้หนา้ทีผู่รั้บเรือ่ง 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลควร อ าเภอปง 

จังหวดัพะเยา 
 

2) กำรพจิำรณำ 
1.เจา้หนา้ทีผู่รั้บเรือ่งลงรับเอกสารและสง่มอบใหเ้จา้ของ
เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง  ตามทีผู่รั้บบรกิารรอ้งขอ  แลว้เสนอ
ผูบ้งัคับบญัชาตามขัน้ตอน 
 
2.ด าเนนิการเรือ่งเอกสารในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่บรกิาร
ประชาชน 
3.แจง้ผลการด าเนนิงานใหผู้ย้ ืน่ค ารอ้งทราบ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลควร อ าเภอปง 

จังหวดัพะเยา 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
แจง้ผลการด าเนนิงานใหผู้ข้อขอ้มลูขา่วสารทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลควร อ าเภอปง 

จังหวดัพะเยา 
 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีม กำรกำรขอขอ้มลู โดยกำรส ำเนำหรอื
ส ำเนำทีม่คี ำรบัรองถกูตอ้ง(ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร ลงวนัที ่ ๗  พฤษภำคม  ๒๕๔๒ 
๑)ท ำส ำเนำโดยเครือ่งถำ่ยเอกสำร  ขนำดกระดำษ เอ ๔  
หนำ้ละไมเ่กนิ  ๑  บำท  ขนำดกระดำษ เอ  ๓  หนำ้ละไมเ่กนิ 
๓  บำท 
๒)ท ำส ำเนำโดยเครือ่งคอมพวิเตอร ์ ขนำดกระดำษ เอ ๔  
หนำ้ละไมเ่กนิ ๓  บำท 
๓)รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  ค ำรบัรอง  หนำ้ละไมเ่กนิ  ๕  บำท 
 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีผูท้ีข่อส าเนา  หรอืขอส าเนาทีม่คี ารับรอง
ถกูตอ้ง  เป็นผูม้รีายไดน้อ้ย  หน่วยงานรัฐจะพจิารณายกเวน้
คา่ธรรมเนยีม  หรอืลดอตัราคา่ธรรมเนยีมใหต้ามควรแกก่รณีได)้) 
))  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา เลขที ่100 ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
56140 เบอรโ์ทรศัพท ์054-449-088 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชือ่กระบวนงำน: (ใสช่ือ่กระบวนงาน) 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: (ชือ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, 

Department, Ministry) 

ประเภทของงำนบรกิำร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: (ใสช่ือ่ ก.ม.ทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต) 

ระดบัผลกระทบ: (ใสร่ะดับผลกระทบ) 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: (ใสพ่ืน้ทีใ่หบ้รกิาร) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: (ใสก่ฎหมายทีก่ าหนดระยะเวลา)  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด) 

 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ  

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ  

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ขออนญุำตกอ่สรำ้งอำคำร 

หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ  

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควร เลขที ่100 หมูท่ี ่2 ต าบลควร 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 เบอรโ์ทรศพัท ์054-449-
088 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์
ถงึ วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 0 - 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ค าขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลควร อ าเภอปง 

จังหวดัพะเยา 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบพจิารณาเอกสาร
ประกอบการขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลควร อ าเภอปง 

จังหวดัพะเยา 
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที่
กอ่สรา้งจัดท าผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศเขตปลอดภยัทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลควร อ าเภอปง 

จังหวดัพะเยา 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร (น.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

35 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลควร อ าเภอปง 

จังหวดัพะเยา 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมำยเหต ุ- 

 

ชือ่กระบวนงำน: (ใสช่ือ่กระบวนงาน) 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: (ชือ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, 

Department, Ministry) 

ประเภทของงำนบรกิำร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: (ใสช่ือ่ ก.ม.ทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต) 

ระดบัผลกระทบ: (ใสร่ะดับผลกระทบ) 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: (ใสพ่ืน้ทีใ่หบ้รกิาร) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: (ใสก่ฎหมายทีก่ าหนดระยะเวลา)  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด) 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ  

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ  

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 





 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
เรื่อง    คู่มือส าหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลควร 

************************************************* 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลควร  ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือเล่มนี้เพ่ือแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการประชาชนของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลควร ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภท  โดยประชาชน
สามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรได้ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๙   

เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและวัตถุประสงค์ แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  จึงขอประกาศใช้คู่มือส าหรับประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร ให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ   ณ  วันที่   16  กันยายน  พ.ศ.2558 
 
 
                        สุจินต์ ค ำหล้ำ 

(นายสุจินต์    ค าหล้า) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร 
ที่   359 / ๒๕๕8 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร 

………………………………………………………………………………….……………… 

ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
มาตรา ๗ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และให้น าคู่มือส าหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานที่
ยื่นค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะท างานและ                 
ก าหนดหน้าที่  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

  ๑.  นายสุจินต ์  ค าหล้า  ต าแหน่ง      นายก อบต.        ประธานที่ปรึกษา 
  ๒.  นางสาวณัชรัตน์  ขยัก ต าแหน่ง      ปลัด อบต               ที่ปรึกษา     
  ๓.  นางวราพร  ประดับผล ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการกองคลัง  ที่ปรึกษา 
  ๔.  นายวีระศักดิ์  สุปินะ ต าแหน่ง      หัวหน้าส่วนโยธา       ที่ปรึกษา 
  5.  นางสาวฐิตารีย์  คนดี ต าแหน่ง       หวัหน้าส่วนการศึกษาฯ ที่ปรึกษา 
  5.  นายกิตติกร  กันทะเนตร ต าแหน่ง      หัวหน้าส านักปลัด         ที่ปรึกษา/เลขานุการ 

มีหน้ำที ่วางแผน  อ านวยการ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า และวินิจฉัยสั่งการ  ในงานของคณะท างาน
การด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง 

2.  ผู้อนุมัติคู่มือของหน่วยงำน (Reviewer)  ประกอบด้วย 

  ๑.  นายกิตติกร  กันทะเนตร     ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัด       ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายภูศิน    เตมีซิว         ต าแหน่ง   บุคลากร   กรรมการ/เลขาฯ 

มีหน้ำที ่ ในการตรวจสอบ พิจารณาและอนุมัติคู่มือฯ การอนุมัติคู่มือส าหรับประชาชน รวมทั้งการ
จัดส่งคู่มือส าหรับประชาชนให้กับส านักงาน ก.พ.ร.และการประกาศใช้คู่มือส าหรับประชาชนในนามของ
หน่วยงาน สามารถเรียกดูคู่มือได้ทุกฉบับ และสามารถอนุมัติได้เฉพาะภายในหน่วยงานในระดับที่ตนสังกัดอยู่ 

3. เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐส่วนกลำง (Cuser) ประกอบด้วย 
1. นายวีระศักดิ์   สุปินะ      ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฐิตารีย์  คนด ี      ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาฯ กรรมการ 
3. นางสาวลักษณา  เหมืองหม้อ     ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้    กรรมการ 
4. นายภูศิน    เตมีซิว      ต าแหน่ง  บุคลากร                           กรรมการ  

 
 

5.นายโสภณ...../ 
 
 
 



                                        -2- 
 
 

5. นายโสภณ  สืบแสน      ต าแหน่ง   พนักงานป้องกันฯ   กรรมการ 
6. นางสาวจิตรา  คนดี       ต าแหน่ง   ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
7. นางสาวภัทรนันท์  ค าใย             ต าแหน่ง   ผูช้่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กรรมการ /เลขาฯ             

มีหน้ำที ่จัดเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลและจัดท าคู่มือประชาชนในระบบ และสามารถ
สร้างได้ทั้งกระบวนงาน แก้ไขข้อมูลได้ เฉพาะกระบวนงาน / คู่มือที่ตนเองสร้างเท่านั้น 

4.คณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมประเมินผล ประกอบด้วย 
  1. นายกิตติกร   กันทะเนตร    ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักปลัด  ประธานกรรมการ 
  2. นายภูศิน  เตมีซิว        ต าแหน่ง   บุคลากร             กรรมการ/เลขาฯ 

มีหน้ำที่  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลและพร้อมทั้งรายงานต่อ            
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควรทราบ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่   20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕8 

 

สุจินต์  ค ำหล้ำ 

(นายสุจินต์    ค าหล้า) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


